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Uczymy dzieci (1)
Zaczynamy nauczanie szachów. Nie
jest to podrêcznik podobny do in-
nych. Wrêcz przeciwnie, odbiega od
rzeczywistoœci, poniewa¿ wiedza sza-
chowa i sposób jej przekazywania jest
œciœle ze sob¹ powi¹zany.
Oprócz czêœci przekazywania wiedzy
przygotowywany jest równolegle ze-
staw æwiczeñ dodatkowych i uzupe³-
niaj¹cych do ka¿dej lekcji. Dostêpny
on jest na CDROMie numeru.

Wskazówki metodyczne

Jeœli brak ci cierpliwoœci, porzuæ to
zajêcie. Nie wolno ci okazaæ najmniej-
szego zniecierpliwienia. Nawet kiedy
wydaje ci siê, ¿e ten debil, idiota, ga-
moñ nie potrafi odpowiedzieæ na naj-
prostsze pytanie — musisz zachowaæ
spokój i pohamowaæ emocje. Takie
myœli wyganiaj ze swojej g³owy. To
dziecko, to bardzo ma³e dziecko.
Wcale nie jest g³upie, tylko Ÿle uczo-
ne. Ma prawo czegoœ nie rozumieæ,
ma prawo zapomnieæ coœ, czego ju¿
siê nauczy³o. Trzeba je umiejêtnie
motywowaæ do nauki, dostosowaæ
tempo edukacji do jego mo¿liwoœci
percepcyjnych.
Podrêcznik sk³ada siê z pojedyñ-
czych lekcji, czyli jednostek trenin-
gowych. Ka¿da z nich jest zamkniêt¹
ca³oœci¹. Nie podajê czasu, jaki nale-
¿y przeznaczyæ na poszczególne jed-
nostki lekcyjne. Wszystko zale¿y od
dziecka czy grupy dzieci. Wa¿ne jest,
¿eby nie spieszyæ siê, nie robiæ nicze-
go na si³ê, nie przechodziæ do nowej

lekcji bez pewnoœci, i¿ poprzednia
zosta³a opanowana. Podstaw¹ na-
uczania s¹ powtórki, które utrwalaj¹
wiedzê. Wniosek jest oczywisty — na
bie¿¹co trzeba kontrolowaæ poziom
umiejêtnoœci i robiæ powtórki na gra-
nicy zapominania.

Lekcja 1

Intuicyjnie wprowadzamy nazewnic-
two bierek i ich ustawienie na sza-
chownicy. Ka¿de dziecko samodziel-
nie wykonuje na swojej szachownicy
æwiczenie, które my pokazujemy na
szachownicy demonstracyjnej (lub
widocznej dla wszystkich zwyk³ej sza-
chownicy). Nie przejmujemy siê, i¿
dzieci du¿o nie zapamiêtaj¹. Maj¹ siê
os³uchaæ, a gdy pytaj¹, do skutku t³u-
maczymy nazwy figur.
Widzicie to, co jak wygl¹da jak wie-
¿a? To siê nazywa wie¿¹. Bierzemy
do r¹czki bia³e wie¿e. Wie¿e stawia-
my w rogach szachownicy na pierw-
szej linii. Kto widzi konika? Wszyscy
widz¹, to dobrze! Bierzemy dwa bia-
³e koniki, stawiamy je przy wie¿ach,
tak w stronê œrodka. Koniki nazywa-
my skoczkami. Bo skacz¹. Tak, po-
wtórzmy g³oœno — Sko–czek. Do-
brze. Ile mamy bia³ych skoczków?
Dwa, bardzo dobrze! Te takie w¹skie
to goñce. Niektórzy nazywaj¹ je lau-
frami, my bêdziemy nazywaæ goñca-
mi. Goñce stoj¹ obok skoczków.
Wszyscy ustawili goñce? Œwietnie.
Bierzemy bia³ego król, tak ten z krzy-
¿ykiem to jest król. Stawiamy go na
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polu e1, o tu na skraju szachownicy
na tym czarnym polu. Wszyscy usta-
wili? Œwietnie! Obok króla, na bia³ym
polu d1 stoi hetman. To ten najwy¿-
szy. Niektórzy nazywaj¹ go królówk¹,
niektórzy dam¹. My mówimy het-
man. Wiecie, co znaczy hetman? To
by³ kiedyœ taki dowódca w wojsku jak
teraz genera³. Mamy ju¿ ca³¹ liniê. To
s¹ figury. Przed figurami stawiamy
pionki. Ile mamy pionów? Kto  ju¿ po-
liczy³? Osiem? Dobrze! Teraz tak
samo ustawiamy czarne dok³adnie na
wprost bia³ych. Wie¿e w rogach,
obok wie¿ skoczki, potem goñce,
wreszcie król i hetman. Wszyscy
ustawili? Czekamy jeszcze na Anato-
la. Dobrze, Tolek te¿ ju¿ ustawi³.
Przyjrzyjmy siê, tak ustawiamy figu-
ry, gdy zaczynamy partiê szachów.
Po skoñczeniu gry te¿ tak ustawiamy.
I na pocz¹tku zajêæ i na zakoñczenie.
Jakiego kolor u jest to pole? Jakie
¿ó³te? Bia³e! Przyjrzyjmy siê jeszcze
raz, to pole w szachach jest bia³e! Czy
wszyscy siê zgadzaj¹, ¿e jest bia³e?
Dobrze, a to jakie jest? Br¹zowe? Nie,
ono jest czarne! Tak, ono jest czar-
ne, mówimy, ¿e jest czarne. Mamy
bia³e pola i czarne pola. A kto mi po-
wie, czemu jednak u¿yto tu jasnobr¹-
zowej farby? Czy czarne figury na
czarnych polach by³yby widoczne?
Macie racjê, by³yby bardzo Ÿle wi-
doczne. To pewnie ju¿ wiecie, czemu
bia³e pola pomalowano na ¿ó³to, tak?
¯eby by³y dobrze widoczne. Tak.
A teraz policzcie, ile jest wszystkich
bia³ych bierek. 16? Dobrze! A czar-
nych? Te¿ 16. Znakomicie, a wiecie,

ile jest bia³ych pól na szachownicy,
ile czarnych? Œwietnie, po 32. Wszyst-
kich jest 64. A teraz zdejmijcie wszyst-
ko z szachownicy i sami ustawcie.

Lekcja 2

Wszyscy ustawili figury? Œwietnie.
Dziœ nauczymy siê, jak chodzi król.
Stawiamy króla na œrodku. Król cho-
dzi o jedno pole na s¹siednie pole. Na
ile pól mo¿e przyjœæ król? 8, dobrze.
A teraz niech ka¿dy zrobi jakieœ po-
suniêcie królem. Œwietnie. Nie trzy-
mamy króla, on nie ucieknie. Robi-
my ruch, puszczamy r¹czk¹ króla,
robimy nastêpny róg. Piêknie, teraz
stawiamy króla w lewym górnym
rogu. Wszyscy postawili? Dobrze,
idziemy królem do prawego górne-
go rogu. A teraz do lewego dolnego.

!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!YlD!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

A teraz patrzymy na tak¹ pozycjê. Wi-
dzimy, ¿e bia³y król stoi przy czarnym
pionku. Gdy król chce stan¹æ na polu,
na któr ym stoi pionek przeciwnika,
to musi go zbiæ. Sam¹ mo¿liwoœæ bi-
cia nazywamy zagro¿eniem pionka,
mówimy, i¿ król patrzy na pionka,
mówimy te¿, i¿ król atakuje pionka.
Samo bicie polega na tym, i¿ król sta-
je na polu, na którym sta³ pionek, na-
tomiast pionek opuszcza szachowni-
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cê. Podsumowuj¹c — pion stoi na
polu, na które mo¿e przyjœæ król —
mówimy, i¿ król atakuje piona — bi-
jemy królem piona — podnosimy pio-
na, a króla stawiamy na polu, na któ-
rym sta³ pion — odstawiamy pionka
poza szachownicê.

!D!Y!D!D
Y!YCY!Y!
!Y!Y!YCY
D!YlD!Y!
!Y!Y!Y!D
YCYCY!Y!
!Y!Y!YCY
D!D!D!Y!

Losowo stawiamy pionki na szachow-
nicy i prosimy o zbicie królem wszyst-
kich pionków po kolei. Pilnujemy, aby
dzieci po ka¿dym posuniêciu odrywa-
³y rêkê od króla, ¿eby go przesuwa³y
po jednym polu. Cierpliwie æwiczymy
do skutku.
Wprowadzamy na szachownicê oba
króle. Skupiamy uwagê dzieci na po-
ni¿szej pozycji.

!Y!Y!Y!K
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!YlY
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

Pytamy siê, na ile pól mo¿e przesu-
n¹æ siê czarny monarcha. Po ró¿nych
odpowiedziach dzieci mówimy im, i¿

tylko na jedno, czyli na g8. Pozosta³e
dwa pola, czyli g7 i h7 s¹ atakowane
przez bia³ego króla i s¹ niedostêpne
dla czarnego monarchy. Analogicznie
— bia³y król nie mo¿e stan¹æ ani na
g7, ani na h7, poniewa¿ te pola kon-
troluje — atakuje czarny monarcha.
Wypowiadamy wa¿n¹ regu³ê, która
brzmi Król pod króla nie podcho-

dzi. Polecamy dzieciom powtórzyæ j¹,
nastêpnie powtórzyæ j¹ g³oœniej, jesz-
cze g³oœniej, a potem jeszcze g³oœniej.
Gdy dzieci kilka razy krzykn¹, to po-
winny trwale to zapamiêtaæ. Mo¿e nie
tr wale, ale do nastêpnej potrzeby,
która pojawi siê przy pierwszych
matach. Potem samo siê utrwali.

Lekcja 3

Pora wprowadziæ wie¿ê. T³umaczy-
my, i¿ wie¿a chodzi poziomo lub pio-
nowo, w prawo lub w lewo, w górê
lub w dó³ o tyle pól, ile chce, o jedno
lub o wiêcej.

CY!Y!D!Y
Y!YCY!YC
!D!Y!D!Y
Y!Y!D!Y!
!YCY!YCY
YuY!Y!Y!
!Y!D!D!Y
D!Y!Y!YC

Dzieci wykonuj¹ kilka posuniêæ wie-
¿¹, po czym t³umaczymy, i¿ wie¿a bije
podobnie jak chodzi, staj¹c na polu
zbitej figury. Potem rozrzucamy lo-
sowo pionki, jak na diagramie powy-
¿ej i zlecamy wybicie wie¿¹ wszyst-
kich pionków. Pilnujemy poprawno-
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œci posuniêæ wie¿¹, wymagamy odry-
wania rêki od wie¿y po ka¿dym wy-
konaniu posuniêcia. Dziecko uczy siê
w ten sposób, czym jest ruch, czym
jest jedno posuniêcie. Pamiêtajmy, i¿
dziecko ma tendencje do przejecha-
nia jednym ci¹giem od pionka do pio-
na, nawet po ³uku. Musi wyraŸnie od-
dzielaæ ka¿de posuniêcie od nastêp-
nego i od poprzedniego.

!Y!Y!K!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
uY!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

Wykonujemy bardzo wa¿ne æwicze-
nie. Uczymy dzieci pojêcia szacha,
czyli ataku króla. Najpierw pokazu-
jemy kilka szachów. Nastêpnie pole-
camy dzieciom powiedzieæ stop, gdy
bêdzie szach. Wolnym ruchem prze-
suwamy wie¿ê wzd³u¿ linii czwartej.
Gdy przetnie ona liniê f, dzieci powin-
ny g³oœno krzykn¹æ STOP. Chwalimy
je, nawet Anatola, któr y jak zwykle
reaguje wolniej ni¿ jego rówieœnicy.
Æwiczenie powtarzamy kilka razy;
wykonujemy posuniêcia poziome,
pionowe, z lewa w prawo i odwrotnie,
z gór y do do³u i odwrotnie. Mo¿emy
sobie pozwoliæ na ¿art i b³yskawicz-
nie przesun¹æ wie¿ê — dzieci nie zd¹-
¿¹ powiedzieæ STOP.
Ponownie t³umaczymy dzieciom, i¿
atakowanie króla nazywamy sza-

chem oraz i¿ król musi byæ przed sza-
chem obroniony, czyli nie mo¿e po-
zostaæ pod szachem po wykonaniu
posuniêcia.

Lekcja 4

Przechodzimy do pojêcia mata. Za-
nim dzieci dadz¹ mata, musz¹ zoba-
czyæ jego gotowe przyk³ady.

uY!YLY!Y
YuY!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Yl

Pozycja jest idealna do pokazania
pierwszego mata. Zadajemy pytanie,
czy czarny król jest szachowany. Byæ
mo¿e trzeba bêdzie cierpliwie wska-
zywaæ Wa8 i pytanie powtarzaæ. Byæ
mo¿e trzeba bêdzie cierpliwie czekaæ
na odpowiedŸ. Potem zadajemy na-
stêpne pytanie, czy czarny król mo¿e
uciec spod szacha. Tym razem nie
powinniœmy spodziewaæ siê odpowie-
dzi. Pytanie jest retorycznie, podob-
nie jak nastêpne — czy król mo¿e
odejœæ na pole d8 (wskazujemy je
palcem). Stawiamy kolejne pytanie —
czy wie¿a atakuje (patrzy na) pole d8
(wskazujemy je palcem). W razie po-
trzeby powtarzamy pytanie. Powta-
rzamy, i¿ król nie mo¿e iœæ na pole

d8, poniewa¿ atakuje je bia³a
Wa8. Identyczn¹ operacjê wykonu-
jemy z polem f8. Na koniec powtarza-
my, podkreœlamy, i¿ wie¿a atakuje na
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linii ósmej wszystkie pola, w szcze-
gólnoœci d8, e8, c8. Pokazujemy je
palcami. Nastêpnie, omawiaj¹c ka¿-
de pole osobno, wspólnie z dzieæmi
dochodzimy do wniosków, i¿ czarny
monarcha nie mo¿e odejœæ na pole f7.
Powtarzamy operacjê dla pól e7 i d7.
Dokonujemy podsumowania — Wa8
szachuje króla i odbiera mu pola d8,
f8 — atakuje ca³¹ ósm¹ liniê. Nato-
miast Wa7 odbiera czarnemu królo-
wi pola d7, e7, f7, czyli nie pozwala
odejœæ na liniê siódm¹. Jedna bia³a
wie¿a odcina, zatrzymuje czarnego
króla na linii ósmej, nie pozwala mu
wejœæ na liniê siódm¹. Druga bia³a
wie¿a atakuje ca³¹ liniê ósm¹ — daje
szacha królowi i zabiera mu s¹sied-
nie pola. Czarny król jest szachowa-
ny i nie mo¿e uciec spod szacha. Tak¹
sytuacjê nazywamy matem. Mat to

szach, przed którym nie mo¿na

siê obroniæ. Przez pewien czas, na-
le¿y dok³adnie omawiaæ dostêpnoœæ
s¹siednich pól matowanego króla —
czy s¹ atakowane, czy s¹ blokowane.

Lekcja 5

!Y!YLY!Y
v!Y!Y!Y!
!Y!YlY!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

Bardzo wa¿ny temat. Podpowiadamy,
¿e trzeba daæ szacha wie¿¹, która za-
atakuje ca³¹ liniê ósm¹. Podkreœlamy

wspó³pracê bia³ych figur — wie¿a
odbiera liniê ósm¹, a król siódm¹.
W pozycji mata pytamy siê, czy król
mo¿e odejœæ na pole d7, natychmiast
krêcimy g³ow¹, paluszkiem dotyka-
my bia³ego monarchê i mówimy, i¿
król nie mo¿e wejœæ na d7, gdy¿ to
pole kontroluje bia³y król. Potem
omawiamy pola e7 i f7. Powtarzamy
zadanie w innych naro¿nikach.

LV!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Yu
lY!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

Istotna pozycja. Zwykle dzieci nie ma-
j¹ problemu ze znalezieniem mata,
poniewa¿ mog¹ daæ tylko jednego
szacha. Zwracamy uwagê na obec-
noœæ i rolê czarnej wie¿y. Podkreœla-
my, i¿ bez niej, bez blokady pola b8
nie by³oby mata Wa7. Powtarzamy za-
danie w innych naro¿nikach.       .
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