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Korzyści wynikające z nauki gry w szachy.
Prowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym sprzyja wszechstronnemu
rozwojowi małego ucznia. Ten rodzaj zajęć znajduje się, bowiem, w kręgu jego zainteresowań, stwarza
nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy i fantazji, kształci wyobraźnię przestrzenną, pamięć i
uwagę, a przede wszystkim inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego, logicznego myślenia.
Z pedagogicznego punku widzenia szachy zawierają wiele elementów wychowawczych.
Kształcą te cechy charakteru, które są nieodzowne do zwycięstwa nie tylko we wszelkich zawodach
sportowych, ale i w życiu.
Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę,
poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczą prostej prawdy, że własne zdanie i ocena nie
zawsze są słuszne i prawdziwe. Uczą, więc, myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika.
Szachy wdrażają do stosowania w życiu zasady „fair play”.
Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na
zwiększenie aktywności umysłowej, giętkość pamięci, przyczyniając się do rozwoju inteligencji,
rozbudzenia twórczych zdolności.
Korzyści wynikające z umiejętności gry w szachy:
rozwijają zdolności matematyczne
rozwijają logiczne myślenie
rozwijają komunikację
umiejętność podejmowania decyzji
kreują intelekt
wyrabiają zmysł obserwacji
rozwijają pamięć
umiejętność rozwiązywania problemów
uczą szacunku i poszanowania rywala
dają pewność siebie
uczą odpowiedzialności
rozwijają wyobraźnię
rozwijają kreatywność
rozwijają koncentrację
uczą dyscypliny
uczą determinacji
uczą systematyczności, pilności
uczą cierpliwości
uczą zaangażowania
dodają odwagi
uczą planowania
uczą prawidłowego oceniania sytuacji
uczą uczciwego współzawodnictwa
wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów
rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach
uczą strategicznego myślenia
uczą radzić sobie z niepowodzeniami
rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem
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Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez
człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa
wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim
rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły.
Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać
się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. Biorąc pod uwagę powyższe, można określić w jakich płaszczyznach
szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka:
1. Rozwój zainteresowań – dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne
rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość;
2. Aktywność twórcza – specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia.
Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie. Dziecko samo kreuje
wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie odpowiedzialność;
3. Rozwijanie pamięci i uwagi – główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej
pozycji w sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej elementów. Cała szachownica zostaje
ukształtowana w przestrzenno-czasową postać, czyli wzorzec (P.G. Zimbardo, F.L. Ruch: „Psychologia i
życie”. Warszawa, 1997. s.198). Towarzyszy temu rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji;
4. Myślenie logiczno-wyobrażeniowe – ludzie myślą czasami za pomocą wyobrażeń, które są obrazami
psychicznymi rzeczywistych doznań zmysłowych (Tamże, s.196) i ten właśnie rodzaj myślenia gra
szachowa rozwija najpełniej;
5. Rozwój pozytywnych sfer osobowości – szachy wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd
innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia;
6. Konsekwencja i wytrwałość w działaniu – dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej
podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do
skutku, podczas gdy ich rówieśnicy bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę
trudności;
7. Aspekty wychowawcze – można je rozpatrywać w kategoriach kary i nagrody. Czymże innym jak nie
karą jest przegrana? W dodatku wymierzona natychmiast i adekwatnie do czynu. To samo można
powiedzieć o nagrodzie, jaką bez wątpienia jest dla młodego człowieka zwycięstwo, osiągnięte dzięki
sile własnego umysłu.
Czymże więc są szachy? W naszym rozumieniu to nic innego, jak narzędzie stymulujące rozwój emocjonalny
i intelektualny dziecka, kształtujące jego osobowość i pozwalające na rozwój twórczego potencjału, który
drzemie w każdym młodym człowieku.
UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU
Program nauki gry w szachy przeznaczony jest w zasadzie dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Jednak nic nie
stoi na przeszkodzie, aby w razie potrzeby był również realizowany w cyklu dwu, trzyletnim z dziećmi starszymi,
które dopiero zaczynają swoją przygodę z szachami. Pełny zakres programu przewiduje 180 godzin lekcyjnych
w 3-letnim cyklu (2 godziny tygodniowo). Jeżeli nauczyciel ma do dyspozycji tylko jedną godzinę lekcyjną
tygodniowo, program można rozszerzyć na okres sześciu lat. Środki dydaktyczne, jakimi dysponuje nauczyciel,
to przede wszystkim tablica demonstracyjna, fachowa literatura oraz sprzęt szachowy. Dobór metod pracy
pozostaje w ścisłym związku ze sformułowanymi przez znakomitego pedagoga, prof. Wincentego Okonia,
czterema drogami nauczania, które znajdują zastosowanie również w praktyce klas początkowych:
•
•

•
•

Przyswajanie – metody podające – informacje, objaśnienia, opis przedmiotów, zjawisk, sytuacji,
podawanie gotowych wzorów do naśladowania;
Odkrywanie – metody poszukujące – rozwiązywanie przez uczniów problemów o charakterze
praktycznym, a w elementarnym stopniu również i teoretycznych, dyskusja, inspirowanie do
samodzielnego myślenia;
Przeżywanie – metody eksponujące - sytuacje, dostarczające uczniom przeżyć emocjonalnych,
pozwalające na formułowanie pewnych sądów;
Działanie – metody praktyczne – wiązanie poznawania, informacji z działaniem praktycznym.
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1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół w Krzepicach. Ma na celu wszechstronny rozwój uczniów.
Rozgrywki szachowe winny mieć formę treningową, a następnie przeradzać się w umiejętność nabywania zasad
zdrowej rywalizacji. Ważne jest, aby młodzi szachiści potrafili przyjmować sukcesy i porażki współzawodnicząc
w rozgrywkach szachowych między sobą i w turniejach międzyszkolnych.
Program ten może wspomóc jedną z najważniejszych percepcji, jakie posiada człowiek umiejętność rozwoju
myślenia, a więc ogólnego rozwoju umysłu. Może być pomocny uczniowi w przyswajaniu programu szkolnego,
a także w przejawianiu inicjatywy twórczego myślenia.
2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Koło Szachowe odbywać się będzie 1 raz w tygodniu . Podczas zajęć młodzież poznawać będzie podstawy
i taktykę gry w szachy, a także ukierunkowywana będzie na własny sposób myślenia. Udział w zajęciach będzie
dobrowolny i ogólnie dostępny. Wezmą w nich udział uczniowie nie tylko znający grę w szachy , ale również
tacy, którzy chcą się jej nauczyć i poznać jej zasady. Obserwując młodzież przy pracy nauczyciel będzie mógł
stwierdzić, jakie trudności napotykają, które metody uczniowie łatwiej przyswajają i jakie umiejętności trzeba u
nich rozwijać.
3. CELE PROGRAMU
Celem edukacji szkolnej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. W ramach tego
rozwoju zawiera się też cel główny zajęć szachowych, a mianowicie rozwijanie u dziecka indywidualnego toku
myślenia. Celem jest także przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych i międzyszkolnych rozgrywkach
szachowych umożliwiając uczniowi osiągnięcie sukcesu jak i radzenia sobie z porażką .
Realizacji celu głównego służyć mają cele szczegółowe:
− szanować i nie lekceważyć swojego przeciwnika
− poznać zasady gry w szachy
− posiadać umiejętność gry z automatami szachowymi
− posiadać umiejętność gry w sieci
− przestrzegać zasad gry
− znać funkcję figur w grze
− znać ruchy figur na planszy
− umiejętnie korygować własne błędy dążąc do samodoskonalenia
− umiejętnie posługiwać się zegarem
− rozpoznać sytuacje zaszachowania przeciwnika
− posiadać umiejętność matowania
− rozpoznać sytuacji patową
− umiejętnie przyjąć porażkę
− mobilizować się po porażce, dążąc do wygranej.
4. OBUDOWA PROGRAMU
Pomoce dydaktyczne:
• zestaw do gry w szachy (plansza, figury)
• zegar szachowy
• programy komputerowe + projektor cyfrowy
• automaty szachowe
• sieć Internet
5. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
Podstawą realizacji programu jest odpowiednie przygotowanie ucznia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne
w zakresie zajęć. Zagwarantowanie odpowiednich warunków do gry, odpowiedniej atmosfery w trakcie ćwiczeń.
Zorganizowanie współgraczy znających zasady gry w szachy. Śledzenie przez nauczyciela poczynań uczniów
podczas rozgrywanej partii. Bardzo ważne jest, aby nauczyciel posiadał odpowiednie środki dydaktyczne, które
są niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
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6. TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. Szachownica i figury –zapoznanie uczniów z grą - 4h
- Król ,Wieża, Goniec , Hetman, Skoczek , Pionek
- Co to jest szach? Mat kończy partię! Kiedy jest remis? Pat
- Czarodziejskie posunięcie - roszada
- Czym różni się pionek od reszty bierek? (bicie w przelocie, przemiana)
- Omówienie ruchów poszczególnych figur na planszy; Notacja szachowa
2. Treningowe rozgrywki między uczniami -6h
3. Rozwiązywanie łamigłówek szachowych – mat w jednym posunięciu -1h
4. Rozwiązywanie łamigłówek szachowych – mat w dwóch posunięciach -2h
5. Turniej szachowy mający wyłonić reprezentację szkoły na zawody międzyszkolne -2h
- zasady posługiwania się zegarem
6. Zakończenia partii szachowych -3h
- Hetman, wieża przeciwko królowi- figury lekkie przeciwko królowi- pionek przeciwko królowi
7. Teoria debiutów, czyli jak rozpocząć partię szachów? -4h
- Pionami do centrum - Wyprowadzamy lekkie figury - Wykonujemy roszadę
8. Taktyka szachowa -6h
- Atakujemy figury i piony przeciwnika - Bronimy się przed atakiem rywala - Wymieniamy figury i piony
- Zdobywamy materiał- Podwójne uderzenie - Związanie- Atak z odsłony - Podwójny szach- Likwidacja
obrońcy - Osłabiona 1. i 8. linia
9. Szkolny lub międzyszkolny turniej szachowy na szczeblu o puchar Dyrektora Szkoły -6h
10. Gra z automatami szachowymi -1h
11. Gra poprzez sieć Internet -2h
Razem 37 godziny
7. METODY I NARZĘDZIA SPRAWDZANIA UMIEJĘTNOŚCI
Główną metodą będzie ukierunkowanie ucznia na samodzielne myślenie, dzięki któremu posiądzie on
umiejętność szukania i zastosowania prawidłowych rozwiązań podczas rozgrywek. Podstawowym narzędziem
do dokonania oceny efektów pracy ucznia będzie obserwacja przez nauczyciela podczas zajęć:
1. umiejętności rywalizacji z graczami –postawa fair play,
2. samodzielne eliminowanie błędnych posunięć,
3. zaangażowanie ucznia do zdrowej rywalizacji,
4. umiejętność zmatowania przeciwnika,
5. umiejętność posługiwania się zegarem szachowym,
6. umiejętność myślenia podczas rozgrywanej partii szachowej.
8. EWALUACJA
Ewaluacja jest badaniem efektów realizowanego programu, pozwalającym na ulepszanie metod i form pracy.
Dzięki temu analizujemy osiągnięte cele i zadania. Podsumowaniem ewaluacji będzie sporządzenie
sprawozdania z osiągnięć uczniów na międzyszkolnych zawodach szachowych. Przejawem ewaluacji będzie:
obserwacja uczniów na zajęciach, analiza postępów graczy, umiejętne myślenie podczas wykonywanych ruchów
na szachownicy. A zatem jednym z ważnych elementów jest ocena przez uczniów posunięć figur na szachownicy,
co pozwala na korygowanie własnych błędów. Nauczyciel omawia z uczestnikami zajęć popełnione błędy,
zwracając szczególną uwagę na poprawność ich korygowania. Prowadzący pochwali graczy i wyróżni
uczestników ze szczególnymi umiejętnościami rozgrywania partii, jednocześnie przedstawi wiele nowych
i pozytywnych rozwiązań. Najlepsi szachiści jako wyróżnieni zostaną wytypowani do zawodów
międzyszkolnych.
9. SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA I POSTAWY UCZNIA
Uczeń:
- zna zasady fair play dążąc do zdrowej rywalizacji
- zna podstawowe zasady gry w szachy oraz pomaga innym początkującym szachistom w ich opanowaniu
- potrafi w pełni koncentrować się podczas gry
- potrafi przeanalizować popełnione błędy i je korygować
- dąży do osiągania sukcesu podczas zawodów międzyszkolnych.
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