Uczymy dzieci (2)
Poprzednie lekcje ciezy³y siê wielkim
zainteresowaniem, otrzymaliœmy du¿o ciekawych spostrze¿eñ, które zostan¹ uwzglêdnione w wersji ksi¹¿kowej podrêcznika.
Wskazówki metodyczne
Do tej pory dzieci pozna³y tylko dwie
figury, jednak zrozumia³y pojêcie bicia, ataku, szacha, mata. Ca³y czas
doskonalimy te umiejêtnoœci. Przy
ka¿dym macie omawiamy szczegó³owo siatkê matow¹, które pola s¹ atakowane, które blokowane. Zaczynamy operowaæ polami, zachêcamy
dzieci do nazywania pól.
Lekcja 6
To jest goniec. Kto gra³ w warcaby,
to wie, jak chodzi damka. Goniec chodzi po przek¹tnej, po diagonali jak kto
woli (palcami wodzimy wzd³u¿ przek¹tnych) o tyle pól, o ile chce. Zróbcie kilka posuniêæ goñcem.
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Spróbujcie goñcem pozbijaæ wszystkie pionki. Popatrzcie, które pionki
goniec atakuje, na które patrzy, które musi zbiæ od razu. To, którego
pionka zbijecie najpierw? Tego, œwiet36

nie. A teraz którego mo¿na zbiæ? ¯adnego? Dobrze. To trzeba zaatakowaæ
pionka. Którego? Tego, dobrze. Ale
nie trzymaj ca³y czas goñca, on ci nie
ucieknie. Jak zrobisz ruch, to cofnij
rêkê poza szachownicê.
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Pozbijaj goñcem wszystkie czarne
pionki. Po chwili dziecko mówi, i¿ nie
mo¿na. Pytamy dlaczego? Bo goniec
chodzi po bia³ych, a pionki stoj¹ na
czarnych polach. Tak, jeden goniec
chodzi po bia³ych, a drugi po czarnych polach szachownicy. Przestawiamy goñca na h4 i zlecamy wybicie wszystkich pionków.
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S¹ pozycje, w których goñcem mo¿na daæ mata. Oto jedna z nich. Nie

widzisz? A mo¿esz daæ goñcem szacha? Trzeba wejœæ goñcem na diagonalê, na której stoi bia³y król. Spróbuj goñcem jechaæ i zatrzymaj siê,
gdy goniec przetnie liniê, na której
stoi czarny monarcha. Œwietnie. Czy
bez czarnego goñca by³by mat? Nie
by³oby, goniec pomaga daæ mata, bo
odbiera pole swemu królowi.
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To zadanie jest trudne. Podpowiadamy, i¿ mata da goniec, który ju¿ patrzy na czarnego króla, ale coœ mu
przeszkadza. Dziecko zaczyna kombinowaæ królem, w razie czego podpowiadamy, i¿ król musi zabraæ czarnemu koledze pole h7.
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Ustawienie czarnych bliŸniaczo podobne do przyk³adu z lekcji pi¹tej.
Rozwi¹zanie te¿ podobne 1.Wa7. Pytamy siê, a co bêdzie, jak czarne zbij¹

bia³¹ wie¿ê? Dzieci próbuj¹ odpowiadaæ, i¿ po zbiciu wie¿y… T³umaczymy, i¿ wie¿y nie wolno biæ, poniewa¿ jest broniona przez goñca. To
bardzo wa¿ne. Jest mat, wiêc to koniec partii. Mat koñczy partiê.
Wskazówki metodyczne
Dzieci pozna³y trzeci¹ figurê, nale¿y
wiêc zwracaæ uwagê na wspó³dzia³anie goñca, wie¿y i króla. Wspó³dzia³anie mo¿e wyraziæ siê dwojako. Pierwsza forma — figury broni¹ siê wzajemnie jest ³atwiejsza do przyswojenia. Druga forma wspó³dzia³ania figur — figur y atakuj¹ kompleks istotnych pól w taki sposób, i¿ zaatakowane s¹ wszystkie wa¿ne pola, ale ka¿de tylko raz.
Lekcja 7
W ca³oœci jest poœwiêcona doskonaleniu stawiania mata w jednym posuniêciu w pozycjach z królami, goñcami i wie¿ami. Ten uk³ad materia³u
pozwala na wymyœlenie tysiêcy pozycji matowych w jednym posuniêciu.
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Po 1.Wh8 mamy drugi typ wspó³dzia³ania figur — król atakuje pole f7,
wie¿a kontroluje pola h7, g8, f8, natomiast goniec broni pól g7 i h8. Ten
typ pozycji pocz¹tkowo sprawia du¿e
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problemy, poniewa¿ bia³e figury atakuj¹ pola wokó³ czarnego monarchy
z du¿ej odleg³oœci. W razie potrzeby
pytamy siê, na polu jakiego koloru
stoi czarny monarcha. Dziecko ma
zrozumieæ, i¿ mata daje wie¿a. Obserwujemy czas rozwi¹zywania zadañ
tego typu w celu ustalenia liczby powtórzeñ identycznych, ale w ró¿nych
symetriach przedstawionych.
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Zwracamy uwagê na wspó³dzia³anie
figur oraz udzia³ czarnej wie¿y, która
blokuje pole c7, odbieraj¹c ucieczkê
swojemu królowi. Ponownie prosimy
o znalezienie szacha, po którym bêdzie mat.
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Mo¿na tak¿e zaprezentowaæ tak zwany mat epoletowy. Kto wie, od czego
pochodzi nazwa mata, mo¿e dzieciom
wyt³umaczyæ. Kto nie, powinien za38

pytaæ starszego kolegi. Nie jest to tylko ciekawostka, ale mo¿e to byæ zakoñczeniem bardziej z³o¿onej kombinacji. Mo¿na tak¿e wprowadzaæ zadania z wiêksz¹ liczb¹ bierek.
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Przemycamy ideê zwi¹zania. Zwracamy uwagê, i¿ Wd8 nie broni We7, poniewa¿ jest zwi¹zana obron¹ króla
wzd³u¿ linii ósmej. Zadanie mo¿e
sprawiaæ trudnoœci, wiêc proponujemy dziecku metodê negatywnej selekcji. Po ruchu królem nie ma mata,
po ruchu wie¿¹ czarny król ucieka,
to co pozostaje?
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Powy¿sza pozycja pog³êbia ideê zwi¹zania i wcale nie jest ³atwym zadaniem. Tym razem Wd8 spe³nia rolê
blokera, natomiast zwi¹zana jest Wd7,
która nie broni pola e7. Metoda negatywnej selekcji mo¿e pomóc.

Wskazówki metodyczne
Pozornie mo¿e siê wydawaæ, i¿ idea
zwi¹zania jest za trudna i powinna byæ
wprowadzana póŸniej. To jest racja,
tak siê stanie. Tym razem tylko sygnalizujemy zwi¹zanie, jakby robimy
wstêp do niego. Dziecko ma siê os³uchaæ, nie musi zrozumieæ, na czym
polega zwi¹zanie Terminy szachowe
maj¹ spor y stopieñ abstrakcji, musz¹
byæ czêsto powtarzane, aby wesz³y
g³êboko do podœwiadomoœci dziecka.
Dziecko, które bêdzie wielokrotnie
s³ysza³o o zwi¹zaniu, które bêdzie widzia³o wiele jego przyk³adów, pojêcie
zwi¹zania opanuje automatycznie,
nawet tego nie bêd¹c œwiadomym.
Du¿o wa¿niejsze jest, by dziecku t³umaczyæ istotê szachów. Jeœli w powy¿szych przyk³adach g³ówn¹ rolê odgrywa zwi¹zanie, to trzeba dzieciom
klarownie o tym powiedzieæ.
Lekcja 8
Stawiamy na szachownicy wie¿ê, na
niej goñca. Hetman chodzi jak wie¿a
lub jak goniec. Nie robi¹ na nas ¿adnego wra¿enia szerokie od zdziwienia oczy dzieci.
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Polecamy zabicie hetmanem wszystkich pionków po kolei. Zwracamy

uwagê, aby dziecko puszcza³o hetmana po zakoñczeniu ka¿dego posuniêcia. Dziecko ma tendencjê do przesuwania hetmana ³ukiem. Musimy
wyraŸnie oddzieliæ atak na piona od
nastêpnego zabicia go.
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Wykonujemy to samo æwiczenie, co
z wie¿¹. Przesuwamy wzd³u¿ linii jego
ruchu a dzieci krzycz¹ STOP, gdy staje on na jednej linii z królem przeciwnika. Nie ma znaczenia, od której linii zaczniemy, mo¿e to byæ linia trzecia, albo linia h. Potem przesuwamy
hetmana wzd³u¿ diagonali. Œwiadomie nieco wolniej przesuwamy hetmana przez pola b3, d3, f3, h1, h5, g2,
f5, e6, d7, aby daæ szansê wszystkim
dzieciom zatrzymaæ ruch naszej rêki.
Zadajemy trudne dla dzieci pytanie
— czym ró¿ni siê szach z pola e6 od
pozosta³ych szachów. Jeœli dzieci zauwa¿¹, i¿ król styka siê z hetmanem,
pytamy, czy mo¿e go zabiæ. Zwracamy uwagê na to, by hetmanem szachowaæ króla z wiêkszej odleg³oœci.
Æwiczenie powtarzamy wielokrotnie,
a¿ dzieci przyswoj¹ sobie w³aœciwoœci hetmana. Te same pozycje æwiczymy we wszystkich symetriach szachownicy.
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