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l.Wstęp do programu

Gra zwana szachami powstała w trzecim ówierćwieczu VI wieku naszej ery.
Kolebką szachów są indie. Stamtąd dotarĘ onę do Persji, gdzie w krótkim czasię zyskaĘ sobie wielu
zwolenników. Po podbiciu Persji przez Arabów szachy rozprzestrzeniły się na inne kraje. Gra w szachy
została wzbogacona o nowe sposoby rozgrywani a partli, ptzede wszystkim przez arabskich entuzjastów
tej gry. Do Europy szachy dotarĘ już w VIII-IX wieku, początkowo do Hiszpanii, Włoch i Francji,
potem do Niemiec, Anglii i Skandynawii. W Rosji znane były już w IX wieku, dokąd przlłvędrowały
bezpośrednio ze wschodu. Na podstawie wzmianek w literaturzę przypuszcza się, że szachy dotarły do
Polski w XiI wieku, zapanowania Bolesława Krzyrłoustego. Umiejętność gry w szachy uznawanabyła
zazaletęizyskała sobie wysokąrangę na dworze królewskim. W Europie szczegóIny rozkwit szachów
rozpoczął się w XVi wieku.

Gra w szachy jest obecnie corazbardziej rozpowszechniana wśród uczniów szkoĘ podstawowej.
Wyjątkowo intelektualny charakter tej gry sprzyja rozwojowi umiejętności poznawczych ,

mńemńycznych i lingwistycznych. Grając w szachy pokonujemy rożne przeszkody intelektualne,
analizujemy sytuacje problematyczne, formułujemy hipotezy, rozważamy różne opcje, przewidujemy
rezultaty kolejnych posunięó, planujemy swoje zagrania, wymyślamy strategie, szukamy rozwteyzań i
podejmujemy decyzje.
Ponadto gra promuje takie wartości jak: dyscyplina, samokontrola, grzeczność, szacunek, cierpliwość,
odpowiedzialnośó. Rozwtjateżumiejętność rozwięywania sytuacji, tj. umiejętność, dzięki której
można vny gr aó lub ptze gr ać,

Szachy uwazane są za grę ,,fair play", gdyz trudno w niej o oszustwo podczas rywalizacji. Reguły
ustalone w tumiejach szachowych dają równe szanse kazdemu, co jest bardzo istotne dla młodych
szachistów, rozpoczynających naukę gry. Jest to bardzo ważny argument, dzięki któremu uczeń nie
zntechęca się łatwo, awręcz odwrotnie mobilizując się osiąga lepsze wyniki dążąc do sukcesu. Gra w
szachy może zapobiegaó zachowaniom agresyvvnym , a szczególnie wśród uczniów nadpobudliwych
mających problemy z koncentracją. Szachy stosowane jako terapia mogą przyczynió się do
zapobiegania antyspołecznym zachowaniomucznia, niwelując złe cechy osobowości. W szachach nie
ma miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy, negatlłvnę zachowania, w które obfituj ękażde
przyblokowe podwórko i boisko.
Niewiele rzęczy na świecie moze tak jak królewska gra, nauczyc dziecko odpowiedzialności,
ponoszenia konsekwencj i własnych decyzji,
Dzięki temu nabyłva ono odporności psychicznej, poznaje własne reakcje, na sytuacje stresowe, uczy
się w jaki sposób najlepiej radzió sobie zę stręsęm i tym samym łatwiej mu będzie reagowaó na sytuacje
stresowe w szkole, rodzinie, pracy.

Uczniowie zzaburzęniami emocjonalnymi majązazwyczaj niską samoocenę, jednakże podczas
rozgrywek dzięki zwycięskim partiom ich stan moze ulec zmtanie, zyskując lepszy prestiż w
społeczeństwie szkolnym i rodzinnym.
Warto pamiętać , że oprócz tych wszystkich walorów edukacyjnych i wychowawczych, szchy są
również grą, rozrywką, świetna zabawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na życie.



2. Charakterystyka programu

Program przewidziany jest dla dzięci S-letnich zainteresowanych grą w szchy. Ma na celu wspomagante
kształcenia cech osobowości, charakteru, umiejętnościpoznawczych. Rozgrywki szachowe winny mieó
fo.-ę zabawową, a następnie przeradzaó się w umiejętność nabywania zasad zdrowej rywalizacji. Jest
to elementarne wprowadzenie zasad poruszania się figur (bierek) na szachownlay oraz samodzielnego
poszukiwania taktyki i możliwości dania mata, Ważne jest, aby młodzi ptzyszlt szachiści potrafili
przyjmowaó sukcesy i porńki współzawodnlcząc w mini rczgrywkach szachowych między sobą.

Program ten może wspomóc jedną znajważniejszych percepcji, jakie posiada człowiek umiejętnośó
rozwoju myślenia, a więc ogólnego rozwoju umysfu. Moze być pomocny uczniowi w przyswajaniu
programu szkolnego, atakżę w przejawianiu inicjatyłly twórczego myślenia.
Głównym zaŁożęntęm programu jest rozwijanie umiejętniości matemŃycznych, określanie położenla
obiektów, symetrii, orientacji, wyobraźniprzestrzennej, uwaznego sfuchania, logicznego myślenia
ukierunkowantęlcznia do rozwoju samodzięlnego myślenia podczas gry w szachy. Pomaganie mu w
tworzeniu ustawień takĘcznych w celu obrony i ataku figurami w kierunku przeciwnika .

3. Organizacjazajęć

Zajęcia szachowe odbywaó się będą razw Ęgodniu w ramach zajęó dodatkowych w grupach liczących
maksymalnię 6 dzieci. Dominującą metodą pracy będzie metoda zabawowa.
Zajęcia będa przebięgĄ w atmosfęrze zachęty, życzliwości, spokoju i radości czerpanej z zabawy.
Każdę dziecko będzie miało swobodę gry w szachy na zasadzię pełnej dobrowolności, a wychowawca
będzie inspirował, wspierał t zachęcał dziecko do kontynu acji dziŃań szachowych.
Organizacji zajęó i doborowi metod będzie przyświecaó zasada indywidualizacji i podmiotowości
wobęc każdego uczęstnika zajęć.
Konstrukcja zajęó:
- zasada klamry ( wprowadzenie - treść- podsumowanie i utrwalenie)
- czytelny i w miarę stały układ zajęć:
8 wprowadzęnię z historyjką
* prezentacj a nauczyclelawraz zwprowadzeniem wierszyka
* zabary ruchowe dostosowane do tematyki
* ćwiczenia indywidualne lub w parach na szachownicy
* indywidu alnę ówtczenia graftczne
* kolorowanka

! * podsumowanię

4. Cele programu

Celem edukacji przez szachy jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka.
Przekazanie szachowej pasji i uwrażliwienie na piękno tej gry. Wspieranie rozwoju analitycznego
myślenia orazzwiększenie cierpliwości, wytrwałości i koncentracji uwagi, Ćwiczenie pamięci oraz
umiejętności analiqcznego myślenia. Rozwij artie zaintęresowania szachami jŃo dziedziną
sportową.

CELE SZCZEGOŁOWE

1. Poznanie zasad gry w szachy.
2.Poznante i stosowantę zasad poruszania się figur na planszy.
3. Poznanie roli i fuŃcji figur w gTzę.

4. Przestrzegante zasad gry.
5. Nabycie umiejętności posługiwania się zegarem.



6. Poznanie zasad zaplsu Ery.
7 . Rozpoznawanie sytuacj i szachowych i umiej ętno śc zamŃowania przeciwnika.
8. Szanowanie i nie lekceważenie swojego przeciwnika.
9. Rozpoznawanie sluacji patowych. .

10. Rozwijanie zdolności do dziŃania w zespole i osiągania zamierzonego celu
1 1. Umiejętność uczenia się na własnych błędach.
12. Wyrabianie poczucia ładu, porządku i estetyki.
1 3. Ksźahowanie percepcji wzrokowej.
I 4. P oczlcie własnej wartości.
15. Pomawanie i bogacenie słownika terminów szachowych.
16. Posługiwanie się symbolami szachołyymi w celu pokonania bariery językowe j
17. Czerpanie radości i zadowoletia grąw szachy.

5. Założone osiągnięcia dziecka

DZIECKO:
. Zainteresuje się grą w szachy.
. Wzbogaci wiedzę na temat szachów.
. Będzie uż;ywńo i stosowało terminologię szachową.
. Posługiwało się słownikiem szachisty.
.Poznazasady i reguły gry w szachy arazbędziejeprzestrzegaó.
. Opanuje zasady wykonyłvania ruchów poszczegóInych bierek.
. Graz rywalem na tym samym poziomie zaawansowania.
. Określa inazywaposzczegóIne figury szachowe.
. stara się poprawnie ustawić bierki na szachownicy.
. Poprawnie określa uygląd zev,nętrzny danej figury lub pionów.
. Potrafi oznaczyć bięrki wielkimi literami w zapisie inazńę.
. Zrrawartość punktową wszystkich pionów i bierek.
.Potrafipowiedzieó ziluczęści składasięgrawszachy oraz,w której częścionsamsięznajduje,
gdy gra.
. stosuje zapis partii szachowych w celu omówienia poszczegolnych ruchów - analiza.
. Stara się stosować dodatkowe skróty, aby oznaczyć bicie, roszady, szachowanie, pata itp.
. Stosuje zasady gry fair play.

,v 5. Narzędzia pracy

6.Treści kształcenia i wychowania

Program,, Mały szachista" zawiera podstawowe elementy i zasaĘ gry w szachy oraz pojęcia i
terminy, które powinny opanowaó dzięct, w początkuj ącĄ fazie gry w szachy. Wykorzystanie ich
umożliwi dzieciom poznanie w sposób zrozllmiŃy tajników rożnych strategii, a ponadto postara się
wyjaśnić, że wynik nie należy od przlpadku czy szczęścia,Iecz o wygranej decyduje inteligencja i
.vqiobtńnia.

Gra w szachy umożliwi dzieciom:
. Poznanie historii gry w szachy / skąd pochodz{
. Co tojest gra strategiczna?
. Zademonstrowanie rożnychrodzajow szachów / przyniesionychprzez dzieci z domu, Iub ptzez
nauczycielal
. Wyjaśnienie pojęcia szachownica lbudowal
. Określanie rzędów oraz poprawne nazewnictwo /kolumna, rząd, diagonal/
. Objaśnienie nazw następujących bierek /król, hetman, weże, goncie, skoczki/ oraz tchpozycje na



polu szachowym
. Poznanie ruchów poszczególnych bierek na szachownicy
. Bicie poszczególnych pionów i bierek - bicie w przelocie
. Zapoznańe zrcgułaml, gry
. Poznanie rożnychrodzajow ruchów
. Interpretacja znaczenia pojęcia roszada l krókai długa/
. Co nazywamy szachem i kiedy go stosujemy w grze?
. Kiedy występuje remis zwany patem?
. Jak rozpocząóbttwę, czylt co to jest ataki obrona?
. Poznanie punktacji poszczegóInych bierek i pionów
. Rozpoczęcie partii - uczymy się grać
.Poznanie określenia debiuty półotwarte i zastosowanie ich w grze
.Wyróżnianie występuj ących r o dzaj ow obron:
- obrona francuska
- obrona sycylijska
. Umiejętność określaniafaz gry l faza środkowa t faza końcowa/
. Wyszczególnianie rodzajupionów występującychpodczas gry w szachy:
- pion izolowany

\, - piony zdwojone
- pion odstĄ
- pion promowany
. Poznanie różnych zapisów partii szachowych
.Sprawne posłggiwanie się zapisami szachowymi oruzuĘcie ich w praktycznym działaniu
. Poznanie skrótów poszczegóInych bierek:
-kTól-K
- hetman - H
- wieża - W
- goniec - G
- skoczek - S
.Poznanie zapisów dodatkowych skrótów, aby oznaczy ć btcia:
-o - o - krótka toszada, / kiedy król porusza się w kierunku najbliższej wteżyl
- o-o-o - długa roszada, / kiedy król porusza się w kięrunku wieĘ znajdującej się dalej/
* * - szach
-++-matlub#-mat

! ? 
p - bicie w przelocie pionem innego pion

- l- l - rowna pozycJa
. Rozwiązy.wanie zadń szachowychprzez dzieci
.Stworzenie słownika terminów szachowych
. Opanowanie pojęó szachowych
. Wspomaganie dzięci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
. Kształtowanie u dzieci odpomości emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenię sobie w
nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów iporńek
. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawlychrelacjachz
dzięóml i dorosłymi
. Zapevlntenie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poptzęz wspieranie ich ciekawości,
akĘwności i samodzielności, atakże ksźahowanie tych wiadomości i umiejętności, które są wazne
w edukacji przedszkolnej.



7. Ewaluacja końcowa

Aby przekonać się czy zwroponowany program mapożądarly wpływ na dzieci konieczne jest
przeprowadzęnte ewaluacji, tj. działania zmierzającego do stwierdzenia czy zawarte w nim treści są
skuteczne w pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej. Naturalną formą ewaluacji tego
programu będzie:
. pozltywna opinia rodziców na temat prezentowanych umiejętnośct przez dzięci gry w szachyl
uktętal
. poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w procesie
poznawania tajników gry w szachy,
. gromadzenie takich wiadomości na temat gry w szachy przęz dzieci, które pozwolą ujawnić
ukryte zdolności,
. podsumowaniem edukacji szachowej będzie wyłonienie przedszkolnego mistrza gry w szachy
p o dczas turniej u szachoweg o zoT ganlzowane go na terenie przedszkola.

Mamy nadzieję ,iżptogram opracowany przez nas pomoze dzieciom w pros§, zrozurntaŁy i
zabawny sposób poznać strategię gry planszowej, pozwoli również omówić ruchy figur , atakżę

\- zaznąomi ztaldyką. pomoze rozwtnąó umiejętności dziecka pobudzając jego wyobraźnie, cwicząc
pamięó i ucząc logicznego myślenia. A dzięki praktycznym zadaniom malt gracze staną się
świetnymi szachistami.
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Zgoda na prowadzenie innowacji
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