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W Oświadczeniu Parlamentu Europejskiego zapisano, że szachy: 

- są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności 

społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, 

zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień; 

- bez względu na wiek dziecka mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, 

a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i 

podejmowania decyzji; gra w szach uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania… 

 

   Gra w szachy wymaga opracowania różnych, stale modyfikowanych strategii, ciągłego 

podejmowania decyzji. W trakcie gry aktywowane są jednocześnie, często przeciwstawne 

umiejętności intelektualne, a wszystko po to, aby zaprojektować zwycięską strategię. Musi być ona na 

bieżąco weryfikowana, ze względu na odpowiedzi przeciwnika.  

   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. 

  Dlatego w trosce o wszechstronny rozwój wychowanków postanowiłam w roku szkolnym 

2019/20120 w ramach zajęć rozwijających prowadzić zajęcia szachowe w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo. 

CELE OGÓLNE PROGRAMU: 

 Wspieranie rozwoju analitycznego myślenia oraz zwiększenie cierpliwości i wytrwałości 

wychowanków poprzez naukę gry w szachy. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Poznanie zasad gry w szachy.  

2. Poznanie i stosowanie zasad poruszania się figur na planszy.  

3. Poznanie roli i funkcji figur w grze.  

4. Przestrzeganie zasad gry.  

 

TEMATY ZAJĘĆ: 

 
Lubimy gry planszowe - orientacja na różnych planszach do gier.  

Szachownica i jej właściwości - kolumny, rzędy i przekątne. 

Właściwości bierek i pojęcia szachowe – pionek. 

Rozgrywki samymi pionkami. 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.  

Właściwości bierek i pojęcia szachowe – wieża. 

Rozgrywki pionkami i wieżami. 

Właściwości bierek i pojęcia szachowe – goniec. 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.  

Rozgrywki pionkami, wieżami i gońcami. 

Właściwości bierek i pojęcia szachowe – hetman/królowa. 



Rozgrywki pionkami, wieżami, gońcami i hetmanem. 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.  

Właściwości bierek i pojęcia szachowe – król. 

Rozgrywki pionkami, wieżami, gońcami, hetmanem i królem. 

Właściwości bierek i pojęcia szachowe – konik, czyli skoczek. 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.  

Rozgrywki pionkami, wieżami, gońcami, hetmanem, królem i skoczkami. 

Szachowa Kraina. 

Prawa szachowej krainy. 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.  

Prawa Szachowej Krainy – szach. 

Prawa Szachowej Krainy – mat. 

Prawa Szachowej Krainy – remis. 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.  

Prawa Szachowej Krainy – pat. 

Szachowa magia – roszada. 

Szachowa magia – przemiana pionka. 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.  

Szachowa magia – bicie w locie. 

Szachowa bitwa – mat dwiema wieżami. 

Szachowa bitwa – mat jedną wieżą. 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.  

Szachowa bitwa – jak dobrze zacząć? 

Szachowa bitwa – co to jest centrum? 

Szachowa bitwa – wymiana i przewaga, wartość bierek. 

Szachowa bitwa – do ataku! Plan gry. 

Szachowa bitwa – widełki. 

Szachowa bitwa – brońmy się! 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.  

Klasowe rozgrywki szachowe. 

Planowane osiągnięcia ucznia po I roku nauczania: 

- Uczeń zna nazwy poszczególnych bierek, rozpoznaje ich symbole graficzne i potrafi prawidłowo 

poruszać nimi po szachownicy.  

- Uczeń potrafi prawidłowo ustawić bierki w pozycji wyjściowej na szachownicy.  

- Uczeń przestrzega podstawowych zasad gry (dotknięta idzie, mat kończy partię, itp.). 

 - Uczeń zna pojęcia szachowe (szach, mat, pat, roszada). Potrafi rozpoznać i prawidłowo ustawić ich 

przykładowe pozycje na szachownicy oraz zna związane z nimi zasady szczególne. 

- Uczeń potrafi szukać rozwiązań prostych zadań szachowych. 

                                                                                                                                                                                 

EWALUACJA 

Obserwacja uczniów na zajęciach, analiza postępów graczy i myślenia podczas wykonywanych 

ruchów na szachownicy. Nauczyciel omawia na bieżąco z uczestnikami zajęć popełnione błędy, 

zwracając szczególną uwagę na możliwość ich korygowania. Oprócz bieżącej obserwacji za analizę 

porównawczą można potraktować chęci uczniów do dalszej  gry oraz nauki. 

Pomoce dydaktyczne: 

- podręcznik "Szachy - kurs podstawowy" Czesław M. Spisak 



- podręcznik "Grajmy w szachy. Materiały szkoleniowe dla najmłodszych" Magdalena Zielińska 

- karty pracy - szablony z ćwiczeniami,  

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

- zestaw interaktywny (tablica, laptop, projektor, głośniki) 

- komputer z dostępem do Internetu. 

Literatura: 

Strony internetowe poświęcone nauce gry w szachy. 

Zielińska Magdalena: „Gramy w szachy”. 

Magdalena Zielińska: AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA GRY W SZACHY W KLASACH I – 

IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ.   


