
«СӘЛӘТ-САМАРА 2018» 

җәйге профильле сменаның 

ЭЧТӘЛЕГЕ 

 

Сменаның концепциясе 

       Аланның асылы – Татарстан республикасы, Самара шәһәре һәм Самара 

өлкәсеннән булган сәләтле балаларны Сәләт мохитенә алып килү, татар 

телен, мәдәниятен һәм тарихын саклау һәм үстерү. Программа «Яктылык» 

МББУ администрациясе ярдәмендә тормышка ашырыла.  

 Аланның максат-бурычлары Сәләт максат-бурычлары белән туры килә. 

Максат – балаларда иҗат дөньясына карата кызыксыну уяту, аларның 

интеллектуаль һәм рухи үсеше өчен шартлар булдыру, шулай спорт чаралары 

ярдәмендә сәламәтлекләрен кайгырту.  

      Бурычлар: 

1)  балаларда фән һәм иҗатка карата кызыксыну уятырлык мохит булдыру;  

2) интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрне үстерү, баланың ихтыяҗларына 

җавап бирү нигезе булган белем һәм иҗатка тартылу теләген үстерү; 

3)  кызыклы һәм тулы программалы ял оештыру.      

 Программа шартлы рәвештә фәнни-белем бирү, мәдәни-иҗади 

эшчәнлек һәм спорт чараларына бүленгән. Ләкин бу өч өлкә һәрдаим бергә, 

янәшә бара. Мондый алым баланың дәрес, остаханәдә алган белемнәрен, 

кичке чара һәм тематик квестлар вакытында ныгыту мөмкинлеге бирә. Смена 

дәвамында балаларның укытучы, әйдаман, спикерлар белән турыдан-туры 

аралашулары үзүзсеш мөмкинлекләрен бермә-бер арттыра.  

Шулай итеп, иҗади, интеллектуаль мөмкинлекләрне үстерү, 

балаларның шәхси сыйфатларын камилләштерү, җәмгыятьтәге кыйммәтләргә 

ихтибарлы булырга өйрәтү, шәхси кызыксынуларга һәм сорауларга җавап 

табу, ял процессы янәшә бара. 

 

Фәнни-белем бирү эшчәнлеге  

Уздыру формасы  Чараның исеме һәм эчтәлеге  

Дәресләр Астрономия  
Астрономия турында блеренчел белем алу 

Татар теле (башлангыч дәрәҗә)    

Инглиз теле 
Инглиз телен уен формасында өйрәнү  

Математика  
Чыгарылыш имтиханнарына әзерлек  

Журналистика  
Журналистика нигезен өйрәнү 

Социология  



 

Мәдәни-иҗади эшчәнлек 

 

 

Спорт чаралары 

 

Остаханәләр  Видеомонтаж  
Балаларны видеомонтаж нигезләренә 

өйрәтү, «Әскәрия» кичәсенә әзерлек,  

видеомонтаж өчен төрле программалар 

өйрәнү 

Актерлык сәнгате 

Актерлык осталыгын үстерү, үз-үзеңне 

сәхнәдә тоту осталыгы булдыру 

Вокал  

Кул эшләре остаханәсе  

Уеннар  «Нәрсә? Кайда? Кайчан? + КВИЗ» 

интеллектуаль турниры 

«Самара кичләре» интеллектуаль-күңел 

ачу викторинасы 

Уздыру формасы Чараның исеме һәм эчтәлеге 

Концертлар һәм 

конкурслар 
«Шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесе»  

«Каршы ал безне, Самара» төркемнәрнең 

үз-үзләрен тәкъдим итү кичәсе 

«Әскәрия» видеоконкурсы 

 «Рэп-дэнс баттл» бию конкурсы 

 «Рәхмәт сиңа, Сәләтем» уртак шәмчек    

Уздыру формасы Чараның исеме һәм эчтәлеге 

Зарядка Көндәлек физ.зарядка   

Һәр зарядка билгеле-бер стилистика һәм 

темага багышлап уздырыла 

Ярышлар  «Самара Лигасы» футбол турниры 

Уеннар  «Без бергә, без көчле»  интеллектуаль-

спорт эстафетасы 

Берничә станциядән тора торган зур 

булмаган квест форматында уздырыла  


