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WSTĘP 
 
 Szachy, zaliczane do sportów umysłowych, mają wiele walorów edukacyjnych.  
W Oświadczeniu Parlamentu Europejskiego zapisano, że szachy: 
- są sportem umysłowym dostępnym dla osób z każdej grupy społecznej, 
- mogą przyczynić się do rozwoju społecznego jednostki jak i do osiągnięcia integracji 
społecznej ogółu, 
- mogą poprawić koncentracje dziecka bez względu na jego wiek, 
- mogą przyczynić się do zwiększenia cierpliwości i wytrwałości, 
- mogą rozwinąć twórczość, intuicję i umiejętność podejmowania decyzji, 
- ćwiczą pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia.  
 
 Najczęściej spotykane opinie psychologów (m.in. P. G. Zimbardo) na temat znaczenia 
szachów w wychowywaniu młodzieży podkreślają, że „szachy odgrywają istotną rolę  
w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności, wykorzystywanych przez człowieka w ciągu 
całego życia.” Nauczanie szachów w szkołach może wszechstronnie wpływać na rozwój 
uczniów. Dzieci grające w szachy doskonalą swój umysł, pomimo, iż traktują je przede 
wszystkim jako zabawę. Szachy mogą wpływać na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka 
na następujących płaszczyznach: 
„- Rozwój zainteresowań - dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, 
logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość; 
- 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. Dobra 
partia szachowa jest dziełem sztuki; 
- 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. Towarzyszy temu rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji; 
- Myślenie logiczno-wyobrażeniowe - ludzie myślą czasami za pomocą wyobrażeń, które  
są obrazami psychicznymi rzeczywistych doznań zmysłowych i ten właśnie rodzaj myślenia 
gra szachowa rozwija najpełniej; 
- Rozwój pozytywnych sfer osobowości - szachy wykształcają poczucie obiektywizmu, 
uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia; 
- 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; 
 
   
CELE OGÓLNE PROGRAMU 
 
1. Przekazanie szachowej pasji i uwrażliwienie na piękno tej gry. 
2. Wspieranie rozwoju analitycznego myślenia oraz zwiększenie cierpliwości, wytrwałości  
i koncentracji uwagi. 
3. Ćwiczenie pamięci oraz umiejętności analitycznego myślenia. 
4. Wdrażanie do samodzielnej pracy i zdobywania wiedzy szachowej. 
5. Wspieranie rozwoju twórczości, intuicji i umiejętności podejmowania decyzji. 
6. Wspieranie wychowania zgodnego z normami społecznymi. 



7. W miarę możliwości wspieranie uczniów w zdobywaniu kategorii szachowych przez 
najbardziej zainteresowane dzieci. 
8. Rozwijanie inteligencji: interpersonalnej, intrapersonalnej, matematyczno-logicznej, 
kinestetycznej i wizualno przestrzennej. 
9. Wzbudzanie potrzeby przestrzegania zasad fair play podczas gry. 
10. Rozwijanie zainteresowania szachami jako dziedziną sportową. 
 
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.  
5. Nabycie umiejętności posługiwania się zegarem.  
6. Poznanie zasad zapisu gry.  
7. Rozpoznawanie sytuacji szachowych i umiejętność zamatowania przeciwnika  
8. Szanowanie i nie lekceważenie swojego przeciwnika.  
9. Rozpoznawanie sytuacji patowych.  
10. Nabycie umiejętności poruszania się po szachowych stronach internetowych i programach 
komputerowych.  
11. Umiejętność uczenia się na własnych błędach  
 
 
 
OBUDOWA PROGRAMU 
 
Pomoce dydaktyczne: 
* podręcznik "Szachy - kurs podstawowy" Czesław M. Spisak 
* karty pracy - szablony z ćwiczeniami, blankiety do zapisu partii 
* zestawy do gry w szachy (plansza, figury), szachy demonstracyjne 
* zestaw interaktywny (tablica, laptop, projektor, głośniki) 
* komputer z dostępem do Internetu i wgranym programem Microsoft Office 
* strony internetowe: Interaktywny Podręcznik szachowy, Chessnet.pl, Szachowisko.pl, 
zadania.szachowe.pl, chesscorner.com, chess.com, kidchess.com, 
Dzieci powinny mieć na zajęciach: 
materiały, o które prosił nauczyciel (np. kredki, plastelina), teczkę A4 (pozostawiona w szkole) 
 
SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA I POSTAWY UCZNIA 
* zna nazwy, symbole i miejsce ustawienia wszystkich bierek szachowych, 
* zna ruchy specjalne (roszada, przemiana, bicie w przelocie), 
* zna pojęcia: szach, mat, pat,  
* potrafi rozwiązywać zadania typu „szach mat w 1 ruchu”, 
* wie, kiedy w szachach jest wygrana i remis, 
* wie, jak działa szachownica i rozumie, które pola i dlaczego są najważniejsze w debiucie, 
* potrafi odczytywać zapisaną partię, 
* stara się nie tracić figur i grać całą armią, 
* ma świadomość, że porażka uczy, 
* lubi grać w szachy. 
 


