
 «СӘЛӘТ-РУХИЯТ 2018» 

җәйге профильле сменасының 

ЭЧТӘЛЕГЕ 

 

Аланның концепциясе 

«Сәләт-Рухият» – сәләтле балалар һәм яшьләрнең илһам чыганагы, 

сәләтләрне үстерү өчен нигез. Монда гаҗәеп тылсымлы атмосфера хөкем 

сөрә, бер юнәлештә карый торган кызлар һәм егетләр, иҗат дөньясында 

кайный торган яшьләр бер урынга җыела. Иң якын дуслар, ихлас 

сөйләшүләр, аяклар талганчы бию, гитарага кушылып җырлау, бертуктаусыз 

нидер уйлау һәм уйлап чыгару, һәрдаим камилләшү һәм шул ук вакытта үзең 

булып калу – барысы да «Сәләт-Рухият» аланында. 

Максатыбыз: балаларның интеллектуаль-иҗади мөмкинлекләрен ачу. 

Бурычлар:  

1. Иҗат итү өчен мөмкин кадәр җайлы атмосфера булдыру. 

2. Балаларның иҗади сәләтләрен күрсәтү өчен мөмкинлек бирү.  

3. Милли мәдәният һәм татар теленә карата кызыксыну уяту. 

 

Фәнни-белем бирү эшчәнлеге  

Уздыру формасы  Чараның исеме һәм эчтәлеге  

Дәресләр Смена дәвамында традицион рәвештә 5 

төрле мәктәп эшли:  

1. Вокал мәктәбе 

2. Хореография мәктәбе 

3. Театр мәктәбе 

4. Рәсем сәнгате мәктәбе 

5. Интеллектуаль үсеш мәктәбе 

Остаханәләр  1. Hand-made  

2. SMM 



 

Мәдәни-иҗади эшчәнлек 

3. Сәхнә осталыгы 

«Творчество = сәхнә» һәркем өчен таныш 

формула. Ләкин шигырьләрне матур укып, 

искиткеч матур тавыш иясе була торып та, 

сәхнәдә тулы зал каршында борчылу хисе 

кичерсәң, югалып калсаң нишләргә? Бу 

проблемадан котылу юллары һәм, гомумән, 

уңышлы чыгыш ясау серләре турында 

безнең остаханәдә белергә мөмкин булачак.  

4. Пластика  

Бу остаханәдә балалар уйларын һәм хис-

кичерешләрен сүзләр белән генә түгел, 

һәрәкәтләр ярдәмендә дә белдерергә 

өйрәнәләр.  

5. Чит телләр (инглиз, француз, алман, 

испан, гарәп теле)  

Телләр белү рәхәт һәм кирәк. Чит илдә 

ничек югалмаска? Бух акта балалар чит 

телләр остаханәсендә өйрәнерләр. 

Очрашулар  «Громкие рыбы» 

Танылган Казан блогерлары креатив идея 

уйлап табу һәм аны тормышка ашыру 

серләре, әйләнә-тирәдәге вакыйгаларга 

юмор белән карау һәм илһам чыганагын 

каян табу турында сөйләрләр. 

Уздыру формасы Чараның исеме һәм эчтәлеге 

Остаханәләр 1. КВН  



Танылган Казан КВН командаларыннан 

остаханәләр. Остаханәгә килгән егетләр һәм 

кызлар мәзәк язу алымнары, «захлоп», 

«кода», «выверт» кебек төшенчәләр белән 

танышалар, микрофонны дөрес тоту һәм 

кайсы пәрдә артына керергә икәнлеген 

өйрәнәләр. 

2. Режиссура серләре 

Режиссура серләренә Г.Камал исемендәге 

Татар дәүләт академия театрының яшь 

режиссеры төшендерәчәк. Остаханәдә 

теоретик һәм практик материал белән 

танышу, эшне нәрсәдән башлау кебек 

мәсьәләләр каралачак. 

3) Дизайн  

Дизайнер булу һәм үз брендыңны булдыру. 

Кем бу хакта хыялланмый? Дизайн 

остаханәсендә булганнан соң, балалар үз 

эскизлары белән кайтачаклар һәм, 

һичшиксез, тегү машинасы алырга 

сорарлар. 

Уеннар Смена дәвамында төрле интеллектуаль-

иҗади уеннар, шулай ук төркем рухы 

булдыруга юнәледерелгән уеннар 

уйналачак. 

Концертлар Һәр ел саен 3 концерт куябыз:  

- Беренче концерт. Биредә балалар 

үзләренең сәләтләрен күрсәтә алалар. 

- Мәктәпләрнең йомгаклау концерты. 

- Биләр форумында уза торган йомгаклау 



 

Спорт чаралары 

 

концерты. 

Конкурслар «Что? Где? Когда?», «КВН», «Dance Battle» 

һ.б. 

Уздыру формасы Чараның исеме һәм эчтәлеге 

Зарядка Иртән тиз уяну, көнне уңышлы уздыру 

өчен, иртәне, һичшиксез, физ.зарядкадан 

башларга кирәк.  

Ярышлар Воллейбол, футбол, баскетбол, шахматлар 

һәм башка спорт төрләре буенча төрле 

уеннар каралган. 


