
Болгар Туган Тел

15-25 нче июнь 2020 ел

«Чатырлы шəһəрчек» (Спас районы, Болгар)



Алан исеме

Болгар – Туган тел

Төп юнəлеш Тел, тарих, интеллектуаль-иҗади

Үткəрелү вакыты 15.06.2020 - 25.06.2020

Үткəрелү урыны «Чатырлы шəһəрчек» (Спас районы, Болгар)

Катнашучылар яше 12-17 лет

Алан җитəкчелəре (ИФ) Башҗитəк Тимур Назаров

Өлкəн əйдаман Булат Чепеков

Методист Алия Әхмəтова 

Катнашучылар турында мəгълүмат

Әйдаманнар саны 40

Катнашучылар саны 500

Гомуми мәгълүмат



Алан концепциясе Алан программасы татар телен, мəдəниятен өйрəнүгə, телне тормышның

төрле өлкəлəрендə гамəли кулланышын арттыруга юнəлтелгəн. Программа

катнашучыларның һəркайсын татар мəдəниятенə шəхсəн мөнəсəбəтле итеп

тоярга мөмкинлек бирүчə һəм бер-берсен тулыландыра торган төрле

тематик блокларга бүленгəн мəдəни һəм белем бирү чараларыннан төзелə.

Алан максаты Аланның максатлары: хəзерге яшьлəрнең игътибарын татар телен өйрəнүгə

җəлеп итү, сəлəтле балаларны берлəштерү һəм үстерү, җəйге ял оештыру.

Аланның төп бурычлары -Яңа мəгълүмати һəм методик эшлəнмəлəр кулланып, татар телен тирəнтен

өйрəнү, татар телле мохит булдыру;

-Татар мəдəнияте традициялəрен кабул итү һəм үзлəштерү. Актив позицияле

сəлəтле шəхес тəрбиялəүдə инновацион алымнар куллану.

-Татар яшьлəренең шəхси формалашуына һəм актив позициясен

формалаштыруга

ярдəм итə торган интеллектуаль һəм иҗади сəлəтле шəхес формалаштыруга

инновацион алымнар кертү

«Сəлəт …..»



Фәнни-белем бирү программасы 

Дәресләр

Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сәгать)

Татар теле (урта

белем дəрəҗəсе)

Татар теле белəн танышу; укучыларның

татар телендə язу, уку

һəм сөйлəшү күнекмəлəре алу

Зөлəйха Камалова, 

Рамилə Сəгъдиева, 

Дамир Хөснетдинов, 

əйдаманнар

10 дəрес

1 дəрес – 60

мин

Татар теле

(югары белем 

дəрəҗəсе)

Татар теле белəн танышу; укучыларның

татар телендə язу, уку

һəм сөйлəшү күнекмəлəре алу.

Габдуллаҗанова Гөлфия

Ильнур кызы.

Татар теле һəм əдəбият

укытучысы, чит ил

татарлары өчен онлайн

дəреслəр алып бара.

10 дəрес

1 дəрес – 60

мин



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр

Исеме Тасвирлама Укытучы

Кул эшлəнмəлəре буенча

остаханə

Үз кулы белəн эшлəнə торган

заманча милли бүлəклəр əзерлəү

буенча техник остаханə

Лəйлə Хəшитова

Гадəти булмаган бию 

остаханəсе

Пластик һəм бию аша рухи халəтне

белдерүгə өйрəтү

Нурбəк Батулла, форум хореографы

Вики дөньясы Викимедиа проектларында тарихи

күренешлəрне яктырту буенча

дəреслəр

Тимерхан Шəйхетдинов, Фəрһад

Фаткуллин

Нəккашчылык остаханəсе Балалар гарəп язуы аша төрле

образлар чагылдыруга өйрəнə

Айзат Минһаҗев

Музыка Музыка коралы һəм җыр

юнəлешлəре берлəшкəн остаханə

Алмаз Әсхəдуллин

Рəсем Фантазияне үстерү һəм иҗади

образларны тудыру өйрəтүче чара

Илүзə Фəйзрахманова



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер Тасвирлама

Тел һəм тарих Фаяз Хуҗин, Рабит Батулла, Әскар

Гатин, Фəридə Ризаева, Нəҗип

Нəккаш, Эмиль Шəйдуллин, Халисə

Ширмəн, Йолдыз Миңнулина, Тəбрис

Яруллин.

Смена дəвамында төшке аштан соң, эшчəнлекнең

төрле өлкəлəрендə əйдəп баручы белгечлəр белəн

очрашулар уза. Быелгы максатыбыз-

очрашуларның нтерактив форматында узуы. 

Очрашуларда мəдəни мирасны (Туган тел, гореф-

гадəтлəр, тарих) саклау проблемалары күтəрелə.

IT һəм эшмəкəрлек Ильнар Шамсетдинов, Динар

Фасхутдинов, Солтан Сафин, Илдар

Әюпов.

IT һəм эшмəкəрлек белгечлəре белəн очрашу

Иҗат һəм СМИ Ильяс Гафаров, Ильгиз Шəйхразиев, 

Рамил Агдеев, Роберт Исламов, 

Зəрина Вилданова, Гүзəл

Галиуллина, Резеда Хəдиуллина, 

Нурбəк Батулла,

Ислам Вəлиев, Элмир Низамов.

Сəнгать өлкəсендə (музыка, театр, хореография),

КВН, СМИ белгечлəре белəн очрашулар. 



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Әйдаманнар тəкъдире Чара концерт форматында уза. Һəр аланның əйдаманнары иҗади номерлар

күрсəтəлəр. 

Максат-балаларны смена атмосферасына кертү, БТТ аланнары белəн таныштыру.

Шаяннар һəм тапкырлар

уены

Чара КВН «Халыкара телевизион уен форматында уза. 

Максат – баланың потенциалын ачу өчен шартлар тудыру

Интеллектуаль турнир Чара «Нəрсə? Кайда? Кайчан?» форматында уза. 

Максат-катнашучыларның интеллектуаль сəлəтлəрен күрсəтү өчен шартлар

тудыру

Болгар музей-тыюлыгына

һəм Ак мəчетенə

экскурсиялəр

Алан 2 зур төркемгə бүленə. 1-нче төркем музей-тыюлыкка, 2 –нче төркем «Ак

мəчет»кə экскурсиягə бара. Соңыннан төркем алмаша. Шулай итеп сменаның

барлык балалары Болгарның иң күренекле урыннарының берсенə килеп, татар

халкының милли үзенчəлеклəре һəм тарихы белəн танышырга өлгерəлəр. 

Максат – татар мəдəнияте традициялəрен саклау һəм үзлəштерү

Иҗади концерт Чара сменада катнашучыларның иҗади сəлəтлəрен күрсəтə.



Спорт-сәламәтләндерү программасы

Чара исеме Тасвирлама

Иртəнге күнегүлəр Көн саен барлык аланнар иртəнге күнегүлəр ясыйлар. Буыннар

гимнастикасы, физик сəламəтлекне саклау күнегүлəре, җиңел йөгерүлəр

үткəрелə. Шулай ук аланның гомуми биюен өйрəнү һəм кабатлау. 

Максат-баланың физик сəламəтлеген тоту һəм саклау

Сабан туе Чара татар халкының милли «Сабан туе» бəйрəме форматында уза. Ул

үз эченə спорт уеннары, эстафеталар һəм призлы конкурслар, концерт

мəйданчыгы, радио-будка эшен ала. 

Максат – татар мəдəнияте гореф-гадəтлəрен саклау һəм үзлəштерү

Спорт ярышлары Футбол, волейбол буенча турнирларны үткəрү

(малайлар/кызлар/катнаш командалар). 

Максат – баланың физик халəтен сəламəтлəндерү һəм ныгыту

Спорт уеннары Буш вакытта яисə телəк булганда, балалар саф һавада уйный алалар: 

теннис, футбол, волейбол һəм башка уеннар.

Максат – ял итү һəм сəламəтлəндерү



Көн тәртибе

8:00-8:30 Хəерле иртə!

8:30-9:00 Иртəнге күнегүлəр

9:00-10:00 Иртəнге аш

10:00-12:00 Татар теле дəреслəре һəм остаханəлəр

12.00-14:00 Төшке аш

14:00-15:30 Очрашулар

15:30-16:30 Спорт-сəламəтлəндерү программасы

16:30-18:00 Кичке чарага əзерлəнү

18:00-19:30 Кичке аш

19:30-20:00 Концертлар комплексында җыелу

20:00-22:30 Мəдəни-иҗади программа

22:15-22:45 Шəмчеклəр

23.00 Тыныч йокы!



Без социаль челтәрләрдә

selet.bolgar_tugantel

selet.bolgar_tugantel




