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WSTĘP 

      Program jest skierowany do uczniów klasy 1b Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Mesznej. Ma on na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów. 

Rozgrywki szachowe powinny zaczynać się od ćwiczeń i form treningowych, a następnie 

przeradzać się w umiejętność zdrowej rywalizacji. Ważnym 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 to jest umiejętność rozwoju myślenia. 

Może być pomocny uczniowi w przyswajaniu programu szkolnego oraz rozwoju twórczego 

myślenia. Zadaniem tego programu i zajęć koła szachowego jest przekazanie początkującym 

szachistom w jak najkrótszym czasie, zwięźle i przystępnie zasad gry szachowej, pokazania 

piękna szachów. 

 

CELE OGÓLNE 

1. Nauczenie każdego chętnego ucznia gry w szachy - poczynając od reguł gry.  

2. Kształtowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, myślenia przyczynowo - 

skutkowego oraz umiejętności rozwiązywania problemów.  

3. Wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy wraz z przestrzeganiem zasad gry "fair 

play". 

 4. Ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi, logicznego myślenia i cierpliwości, logiki i 

intuicji.  

5. Zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów zarówno w 

zadaniach szachowych jak i w grze.  

6. Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach na różnym szczeblu, od szkolnego 

zaczynając. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

 1. Poznanie zasad gry w szachy.  

2. Znać i stosować zasady poruszania się figur na planszy.  

3. Znać rolę i funkcje figur w grze.  

4. Przestrzegać zasad gry.  

5. Umieć posługiwać się zegarem.  

6. Znać zasady zapisu gry. 

7. Rozpoznawać sytuacje szachowe i umieć zamatować przeciwnika  

8. szanować i nie lekceważyć swojego przeciwnika.  



9. Rozpoznawać sytuacje patowe. 

10. Posiadać umiejętność gry na komputerze szachowym i w Internecie. 

11.Umieć uczyć się na własnych błędach. 

 

RAMOWY PROGRAM PRACY 

 

1. Zapoznanie uczniów z historią szachów.  

2. Figury, piony, szachownica.  

3. Wartość i jakość poszczególnych figur i ich specyfika. 

 4. Podstawowe pojęcia szachowe – szach, mat, pat, roszada, ofiara, kombinacja, debiut,  

5. Zapis partii szachowej.  

6. Analiza partii szachowej.  

7. Rozgrywanie debiutu. Poznanie najpopularniejszych i najczęściej rozgrywanych debiutów 

szachowych. 

 8. Gra środkowa. Ogólne zasady.  

9. Zakończenie partii. Rozgrywanie końcówek.  

10. Nauka umiejętności racjonalnej gry poszczególnymi figurami, i ich wykorzystanie w 

trakcie gry.  

11. Przeprowadzenie turniejów szachowych.  

12. Udział w turniejach indywidualnych i drużynowych pozaszkolnych organizowanych w 

pobliskich miejscowościach. 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA 

Semestr 1 

1. Szachowa Kraina - wprowadzenie w magiczny świat szachów. 

2. Pole bitwy - SZACHOWNICA. 

3. Sprawuje rządy – KRÓL. 

4. Niedościgniona w pionie i poziomie – WIEŻA. 

5. Rycerz przekątnych – GONIEC. 

6. Wierna Pani – HETMAN. 

7. Hop i kolejny skok – SKOCZEK. 

8-9. Mała armia – PIONKI i ich „magiczne” ruchy. Ustawienie wyjściowe w szachach. 

10. Dajemy SZACHA królowi! 

11.W śmiertelnym niebezpieczeństwie- MAT. 

12. Pokojowe zakończenie – REMIS. Pojęcie PATA. 



13. Hokus pokus - wprowadzenie ROSZADY. 

14-15. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o szachowym wojsku po I semestrze nauki. 

 

Semestr 2 

16. Hierarchia w królestwie – wartości figur. 

17. Szachy to też sport! Podstawowe zasady szachowej krainy. 

18-19. Jak rozpocząć szachowy pojedynek? Pojęcie CENTRUM. 

20. Pierwsza bitwa wg trzech zasad poprawnego debiutu. 

21-22. Matujemy ciężkimi figurami – mat dwiema wieżami. 

23-24. Mat jedną wieżą. Pojęcie opozycji. 

25. Plan gry – podstawy gry środkowej. 

26. Rozwiązywanie zadań szachowych. 

27-28. Pierwszy motyw taktyczny – widełki (podwójne uderzenie). 

29-30. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o szachowym wojsku po II semestrze nauki. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Zajęcia Koła Szachowego będą się odbywały raz w tygodniu, przez 45 min . Podczas zajęć 

dzieci poznawać będą podstawy i taktykę gry w szachy, a także ukierunkowywane będą na 

własny sposób myślenia. Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny. Wezmą 

w nich udział uczniowie zarówno znający grę w szachy, jak i tacy, którzy chcą się jej nauczyć 

i poznać jej zasady. 

 

OBUDOWA PROGRAMU 

Pomoce dydaktyczne: 

 - zestawy do gry w szachy (plansza, figury) , 

- dywan szachowy, figury 

- programy komputerowe + projektor cyfrowy, 

- sieć Internet, 

-  tablica interaktywna, 

- podręcznik Czesław M.Spisak „Szachy kurs podstawowy”, 

- interaktywny podręcznik szachowy Roberta Korpalskiego. 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I POSTAWY UCZNIA 

 

Uczeń:  



- 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, 

-rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, 

odwaga,  

-radzi sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się 

nawet w najtrudniejszej sytuacji, 

-kształtuje wolę walki i zwycięstwa, co jest szczególnie ważne dla dzieci, które np. ze 

względów zdrowotnych nie mogą uprawiać innych dyscyplin sportu, 

-uczy się zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec 

przeciwnika. 

-wie, że w szachach nie ma miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy, negatywne 

zachowania, w które obfituje każde przyblokowe podwórko i boisko, 

- uczy się także nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi, 

często z całego świata, 

-w  toku szkolenia i startów turniejowych dziecko nabywa również inną umiejętność: uczy 

się, jak nie przenosić sportowej walki z szachownicy do codziennego, „turniejowego”, 

treningowego czy szkolnego życia, 

- dziecko uczy się odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji,  

- nabywa ono odporności psychicznej, poznaje własne reakcje na sytuacje stresowe, uczy się, 

w jaki sposób najlepiej radzić sobie ze stresem i tym samym łatwiej będzie mu reagować na 

sytuacje stresowe w szkole, rodzinie, pracy. 

 

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 



 

EWALUACJA 

Ewaluacja jako badaniem efektów realizowanego programu, pozwala na ulepszanie metod i 

form pracy. Dzięki niej analizujemy osiągnięte cele i zadania. Przejawem ewaluacji będzie 

m.in: obserwacja uczniów na zajęciach, analiza postępów graczy, ocena przez uczniów 

posunięć figur na szachownicy. Nauczyciel omawia z uczestnikami zajęć popełnione błędy 

zwracając szczególną uwagę na poprawność ich korygowania. 


