
 «Сәләт-Осталар бистәсе» 

 җәйге профильле сменаның 

ЭЧТӘЛЕГЕ 

 

 

Сменаның концепциясе 

 «Осталар бистәсе» – иҗади алан. Биредә балалар декоратив-гамәли 

сәнгатьнең төрле техникаларын өйрәнәләр һәм заманча инженерия 

технология серләренә төшенәләр. Прогрммада дәресләр, остаханәләр 

(скрапбукинг, матур язу, декор сәнгате, декупаж, тегү, бәйләү), 

конструкторлар белән эшләү, авиамодельләштерү, лазер технологиясе, 

электроника, 3D-модельләштерү каралган. Шулай итеп, алан, иҗади якын 

килү юлы аркылы, катнашучыларның яңа сәләтләрен һәм мөмкинлекләрен 

ача, егетләрдә һәм кызларда инженерлык һәм критик фикер йөртү сәләтен 

үстерә, кече яшьтән һөнәри ориентация булдыра. 

Катнашучылар төрле төркем-кабиләләргә бүленәчәк. Һәр төркем үз 

юнәлешен (тимерчелек, чүлмәкчелек, тегүче, зәркән эшләнмәсе юнәлеше) 

сайлаячак, үз риваятьләрен, атрибутикаларын уйлап табачак, остаханәләрен 

әзерләячәк һәм смена дәвамында үз кабиләләрен чараларда тәкъдим 

итәчәкләр.  

 

Фәнни-белем бирү эшчәнлеге  

Уздыру формасы  Чараның исеме һәм эчтәлеге  

Дәресләр 1. Smart Өй 

- «AutoCAD» программасында проект язу 

- Өй моделен төзү һәм өй «җыю»  

Укытучы – Алия Гыйздуллина 

2. Менталь арифметика 

- Абакус санау системасындагы саннар 

белән танышу 

- Саннар белән эшләүнең төп алымнарын 

өйрәнү 

- Ике урынлы һәм өч урынлы саннар белән 

телдән эшләү сәләтен үстерү һәм 

камилләштерү 

3. Татар теле 

- Телне уен формасында өйрәнү: 

Тубәтәй, видеолар карау, аралашу клубы 

4. Пластилиннан видеомультфильмнар 

ясау 

- Пластилиннан әвәләү һәм мультфильмнар 

ясау нигезе 



Укытучы – Гүзәл Вәлиева 

5.  Бәйләү 

- Бәйләү кораллары белән танышу  

- Төп бәйләү алымнары 

- Вак эшләнмәләр әзерләү (баш киеме, 

оеклар) 

- Уртак плед әзерләү (һәр бала 10*10 см 

зурлыкта шакмаклар бәйлт, шул 

шакмакларда уртак зур плед әзерләнә) 

- Хәйрия акцияләре өчен кечкенә балаларга 

дип эшләнмәләр әзерләү 

Укытучы – Нәзилә Габдрахманова 

6. Робототехника – программалаштыру 

нигезе 

Укытучы – Руслан Даминдаров 

7. 3D модельләштерү 

Укытучы – Артур Нигъмәтҗанов (КФУ 

ИТИС) 

Остаханәләр 1. Мастика белән эшләү нигезе. Кондитер 

эшләнмәләрен бизәү 

2.  Скрап-букинг, декупаж, топпиария 

ясау; тәбрикләмәләр, сәгать, агач һәм 

альбомнар әзерләү 

Укытучы – Илүзә Фәйзрахманова 

3. Махсус беләзекләр үрү 

Укытучы – Гүзәл Сабирҗаянова 

4. Вокал – җыр сәнгате нигезе 

Укытучы – Шакирова Энҗе 

5. Тегү 

- Тегү машинасы белән танышу 

- Эшләнмәләр әзерләү 

- Уенчыклар тегү 

- Түбәтәйләр тегү 

- Калфаклар тегү 

Очрашулар 1. Ләлә Бикчәнтәева «Кодлар. Алар белән 

ниче эшләргә» 

2. Г.Кәриев исемендәге Казан Татар дәүләт 

яшь тамашачы театры 

3. Кашапов Азат «Чит илдә уку»  

4. Таһир Насибуллин «Топ Спикер яки 

аудиториягә ничек тәэсир итәргә» 

5. Ләйсән Миңнуллина, татар телендәге 

«Безнең фикер!» дискуссия клубы 

6. Тарихи үсеш – Ш.Мәрҗәни һәм 



 

Мәдәни-иҗади эшчәнлек 

 

 

 

Спорт чаралары 

Б.Урманче иҗатына багышланган чара  

Уеннар Танышуга багышланган уеннар 

Һөнәри ориентациягә багышланган уеннар 

«Мир, реализованный тобой!» уены 

Уздыру формасы Чараның исеме һәм эчтәлеге 

Кичке һәм көндезге 

чаралар 

1. «Осталар бистәсе кичәсе»: күңел ачу 

уены  

2. Әскәрия: төркемнәр билгеле-бер 

тематикага фильмнар әзерлиләр һәм аларны 

кичке чара вакытында күрсәтәләр 

3.  Ostalar Go 

4.  Сабантуй  

5. Экономика көне 

6. Өстәл уеннары көне 

7. «Безнең фикер» 

8. Ярминкә 

9. Сәләт дөньясы белән танышуга 

багышланган квест-ажиотаж 

Концертлар 1. Минута славы  

2. Балаларның һәм әйдаманнарның 

йомгаклау концерты  

Конкурслар 1. Хан һәм Ханбикә  

2. Dance Battle 

Уздыру формасы Чараның исеме һәм эчтәлеге 

Зарядка Төрле темаларга караган иртәнге 

физ.зарядкалар 

Биюле иртәнге физ.зарядкалар 

Остаханәләр Балалар өчен йога 

Йөзү, су полосы 

Ярышлар Олимпиада: төрле уеннар буенча ярышлар 

Большие гонки 

Су полосы буенча ярышлар 



 

Уеннар Волейбол 

Футбол  

Уеннар 

Күңелле эстафета 

Әкияти футбол 


