
«Болгар Туган Тел – 2021»

11-17 нче июнь 2021 ел

Алексеевск районы, Биләр



Алан исеме

Болгар – Туган тел

Төп юнәлеш Тел, тарих, интеллектуаль-иҗади

Үткәрелү вакыты 11.06.2021 - 17.06.2021

Үткәрелү урыны Алексеевск районы, Биләр

Катнашучылар яше 12-17 яшь

Алан җитәкчеләре (ИФ) Башҗитәк Таһир Насибуллин

Өлкән әйдаман Диләрә Хаева

Программа директоры Тимерхан Шәйхетдинов

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 40

Катнашучылар саны 500

Гомуми мәгълүмат



Алан концепциясе Алан программасы татар телен, мәдәниятен өйрәнүгә, телне тормышның

төрле өлкәләрендә гамәли кулланышын арттыруга юнәлтелгән. Программа

катнашучыларның һәркайсын татар мәдәниятенә шәхсән мөнәсәбәтле итеп

тоярга мөмкинлек бирүчә һәм бер-берсен тулыландыра торган төрле тематик

блокларга бүленгән мәдәни һәм белем бирү чараларыннан төзелә.

Алан максаты Аланның максатлары: хәзерге яшьләрнең игътибарын татар телен өйрәнүгә 

җәлеп итү, сәләтле балаларны берләштерү һәм үстерү, җәйге ял оештыру.

Аланның төп бурычлары Яңа мәгълүмати һәм методик эшләнмәләр кулланып, татар телен тирәнтен

өйрәнү, татар телле мохит булдыру;

Татар мәдәнияте традицияләрен кабул итү һәм үзләштерү. Актив позицияле

сәләтле шәхес тәрбияләүдә инновацион алымнар куллану.

Татар яшьләренең шәхси формалашуына һәм актив позициясен 

формалаштыруга

ярдәм итә торган интеллектуаль һәм иҗади сәләтле шәхес формалаштыруга

инновацион алымнар кертү

«Болгар – Туган Тел»



Фәнни-белем бирү программасы 

Дәресләр

Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сәгать)
Татар теле (урта 

белем дәрәҗәсе)

Татар теле белән танышу; укучыларның 

татар телендә язу, уку

һәм сөйләшү күнекмәләре алу

Зилә Сөбхәнкулова, 

Ландыш Хашитова, Резедә 

Билалова, Айсылу 

Нутфуллина, Илүзә 

Мирсәитова, Алсу 

Мансурова, Рәдиф 

Хәлиуллин

10 дәрес

1 дәрес – 60

мин

Татар теле

(югары белем 

дәрәҗәсе)

Татар теле белән танышу; укучыларның

татар телендә язу, уку

һәм сөйләшү күнекмәләре алу.

Сиринә Әхтәмова, Айгөл 

Мөхәммәдеева, Зөһрә 

Мөхәммәдеева, Лилия 

Закирова, Анзия Закирова, 

Миләүшә Ханнанова, 

Илүзә Галиева

10 дәрес

1 дәрес – 60

мин



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр

Исеме Тасвирлама Укытучы

Заманча түбәтәй ясау Үз кулы белән эшләнә торган заманча милли

бүләкләр әзерләү буенча техник остаханә

Әлфирә Карымова, Әлмәт шәһәре "Кванториум" 

Балалар технопаркы" "Стиль лабораториясе" 

тьюторы

Бию остаханәсе Халык һәм заманча хореография 

элементларын өйрәнү

Ләйсән Нуриева, форум хореографы, Сәләт 

активисты

Инглиз теле Формаль түгел ысуллар ярдәмендә инглиз

телен үзләштерү

Закир Сөбхәнкулов, “Асылташ” Сәләт мәктәбе 

инглиз теле укытучысы

Нәккашчылык остаханәсе Балалар гарәп язуы аша төрле образлар

чагылдыруга өйрәнә

Айзат Минһаҗев, халыкара һәм рәсәйкүләм 

конкурслар лауреаты, М. Синан ис. нәфис сәнгать

институты студенты (Истанбул) 

Музыка Музыка коралы һәм җыр юнәлешләре 

берләшкән остаханә

Рамилә Галәветдинова, яшь җырчы

Рәсем Фантазияне үстерү һәм иҗади образларны

тудыру өйрәтүче чара

Илүзә Фәйзрахманова, “Асылташ” Сәләт мәктәбе 

рәсем укытучысы

Татарстан һәм татарлар тарихы Милли тарихны өйрәнү дәресләре Гүзәл Юнысова, Сәләт активисты

Милли hand made Үз кулы белән эшләнә торган заманча милли

бизәкләр әзерләү буенча техник остаханә

Зөһрә Насибуллина, Сәләт активисты



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Әйдаманнар тәкъдиме Һәр аланның әйдаманнарыннан иҗади номерлар. Максаты-балаларны смена

атмосферасына кертү, БТТ аланнары белән таныштыру.

Шаяннар һәм тапкырлар

ярышы

Чара КВН «Халыкара телевизион уен форматында уза. Максаты – баланың

потенциалын ачу өчен шартлар тудыру

“Ябалак” интеллектуаль

турнир

Чара квиз форматында уза. Максаты-катнашучыларның интеллектуаль сәләтләрен

күрсәтү өчен шартлар тудыру

Аланара “Болгар Туган 

Тел” кинопремиясе

Алан командалары көн дәвамында  билгеле жанрда һәм тема кысаларында кыска 

фильм төшерә һәм кичке чарада аларны тәкъдим итә.

Иҗади концерт Сменада катнашучылардан иҗади номерлар. Чара сменада катнашучыларның

сәләтләрен күрсәтә



Спорт-сәламәтләндерү программасы

Чара исеме Тасвирлама

Иртәнге күнегүләр Көн саен барлык аланнар иртәнге күнегүләр ясыйлар. Буыннар

гимнастикасы, физик сәламәтлекне саклау күнегүләре, җиңел йөгерүләр

үткәрелә. Шулай ук аланның гомуми биюен өйрәнү һәм кабатлау. 

Максаты-баланың физик сәламәтлеген тоту һәм саклау

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

эченә спорт уеннары, эстафеталар һәм призлы конкурслар, концерт 

мәйданчыгы, радио-будка эшен ала. Максат – татар мәдәнияте гореф-

гадәтләрен саклау һәм үзләштерү

Спорт ярышлары Футбол, волейбол буенча турнирларны үткәрү (малайлар/кызлар/катнаш 

командалар). Максаты – баланың физик халәтен сәламәтләндерү һәм 

ныгыту

Спорт уеннары Буш вакытта яисә теләк булганда, балалар саф һавада уйный алалар: 

теннис, футбол, волейбол һәм башка уеннар. Максат – ял итү һәм

сәламәтләндерү



Көн тәртибе

8:00-8:30 Хәерле иртә!

8:30-9:00 Иртәнге күнегүләр

9:00-10:00 Иртәнге аш

10:00-12:00 Татар теле дәресләре һәм остаханәләр

12.00-14:00 Төшке аш

14:00-15:30 Очрашулар

15:30-16:30 Спорт-сәламәтләндерү программасы

16:30-18:00 Кичке чарага әзерләнү

18:00-19:30 Кичке аш

19:30-20:00 Концертлар комплексында җыелу

20:00-22:30 Мәдәни-иҗади программа

22:15-22:45 Шәмчекләр

23.00 Тыныч йокы!



Без социаль челтәрләрдә

selet.bolgar_tugantel




