
Realizacja programu 
„Świetliczaki grają w szachy” 

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka 

w Katowicach 



Dodatkowe zajęcia sportowo-intelektualne dla 

dzieci i młodzieży 

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 naszej szkole odbywają się od dwóch lat zajęcia w świetlicy 

szkolnej: ”Świetliczki grają w szachy”. Jest to kontynuacja programu 

szachowego w Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach 

„Brak to taki hak” realizowanego w latach 2010-2019. 

 

 



Przedstawienie założeń programu  

Innowacyjny program „Świetliczaki grają w szachy” skierowany był do uczniów 
rozpoczynających naukę szkolną – uczniów klas pierwszych (klasa Ia i klasa Ib) w 
roku szkolnym 2019/2020 i odbywał się w ramach zajęć świetlicowych. Innowacja 
zakładała wszechstronny rozwój uczniów, stymulowanie rozwoju intelektualnego i 
społecznego uczniów oraz zaopatrzenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne 
do gry w szachy. Zajęcia prowadzone były w roku szkolnym 2019/2020 i 
2020/20212. Dzięki środkom finansowym świetlicy szkolnej zakupione zostały 
szachownice i bierki szachowe. W ramach poszerzania wiedzy uczniowie korzystali 
również z dodatkowej pomocy: dostosowanych do ich grupy wiekowej książek 
utrwalających wiedzę: „Szkoła taktyki szachowej” (autor: Juri Zezulkin). 

 

 

  



Korzyści dla uczniów 

W czasie zajęć uczniowie:  

-poznali historię szachów; 

-poznali nazewnictwo bierek szachowych; 

-zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi szachownicy; 

-zostali zapoznani z podstawowymi zasadami gry w szachy; 

-poznali podstawowe pojęcia szachowe: szach, szach i  mat, pat; 

-rozegrali pierwsze swoje partie szachowe; 

-kształtowali umiejętność współpracy; 

-doskonalili umiejętność logicznego myślenia. 

 



C.D. Korzyści dla uczniów 



Kontynuowanie zajęć w kolejnych latach 

Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z zajęć szachowych dla młodego człowieka,  

jego radość z możliwości uczestniczenia w nich oraz tradycję szkoły ostatniej dekady,  

należy z wewnętrznym  

imperatywem zadeklarować chęć  

kontynuowania z dziećmi i  

młodzieżą w kolejnych latach  

przygody w królewskiej krainie  

szachów. 



Plany na przyszłe lata z programem 

„Świetliczaki grają w szachy” 

Dzięki dalszemu prowadzeniu programu w najbliższych latach osiągniemy jeden  

z głównych celów współczesnej edukacji, a mianowicie: wszechstronny  

rozwój intelektualny młodego  

pokolenia Polek i Polaków. 



Źródła i materiały: 

1. Waldemar Gałażewski, Andrzej Modzelan: „Program nauki gry w szachy w      
nauczaniu początkowym” (Andrzej Modzelan założenia w/w programu 
osobiście przekazał autorowi prezentacji). 

2. Jacek Gajewski, Jan Przewoźnik: „Szachy w ujęciu historycznym i 
psychologicznym”. 

3. Jacek Gajewski, Jerzy Konikowski: „Mistrzowie świata i ich 400 kombinacji 
szachowych”. 

4. Juri Zezulkin: „Szkoła taktyki szachowej”. 
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