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Uczymy dzieci (4)
Wskazówki metodyczne

Skoczek wykonuje nietypowe posu-
niêcia i jest najtrudniejsz¹ figur¹ do
opanowania. Wymyœlano ró¿ne mne-
motechniczne podpowiedzi. Skoczek
idzie jedno do przodu i jedno na ukos.
Skoczek wykonuje posuniêcia, jakby
kreœli³ literê „L”. Niewiele to poma-
ga. Proponujê metodê intuicyjnie–
praktyczn¹. Od razu chwytamy byka
za rogi — gramy skoczkiem.

Lekcja 10

Ustawiamy pionki na bokach kwadra-
tu trzy na trzy. Dostawiamy skoczka
przeciwnego koloru blisko pionków.
Po ka¿dym æwiczeniu ustawiamy po-
zycjê z poni¿szego diagramu w nie-
co innej czêœci szachownicy.
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YcdcY!Y!
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Twoim zadaniem jest zbicie pionka
przeciwnika. Skoczek mo¿e zbiæ bia-
³ego pionka. Skoczek idzie z czar-

nego na bia³e, ale nie na najbli¿-

sze pole. Poka¿ palcem, którego pio-
na mo¿e zbiæ skoczek. Którego? Tak,
tego na d3. Znakomicie. Przyjrzyj siê,
skoczek idzie z czarnego pola na bia-
³e. Zbij teraz skoczkiem pionka. Ale

nie str¹caj pionka. I nie przesuwaj go.
Podnieœ pionka do góry, postaw na
jego miejscu skoczka, pionka ustaw
poza szachownic¹. Bardzo dobrze.

!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
YcdcY!Y!
!d!d!Y!Y
YcdTY!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

Czy skoczek ucieknie? Nie ucieknie?
To po co go trzymasz? Zabierz r¹cz-
kê od skoczka. Teraz nowe æwicze-
nie. Skoczek mo¿e zbiæ bia³ego pion-
ka. Skoczek idzie z bia³ego na czar-

ne, ale nie na najbli¿sze pole. Po-
ka¿ palcem, którego piona mo¿e zbiæ
skoczek. Którego? Tego na c3? Nie,
jest za blisko. Piona na czarnym polu,
ale nie przy samym skoczku. Tego na
c5? Piêknie. Zbij go.

!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
YcScY!Y!
!d!d!Y!Y
Ycd!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

Szukamy nastêpnego pionka. Jest
tylko jeden, którego skoczek mo¿e
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zbiæ. Skoczek idzie z czarnego na

bia³e, ale nie na najbli¿sze pole.
Poka¿ palcem, którego piona mo¿e
zbiæ skoczek. Którego? Tego na b3?
Na pewno tego? A mo¿e innego? Do-
brze, tego na b3. Zbij go.

!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
YcYcY!Y!
!d!d!Y!Y
YTd!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

Czy skoczek ucieknie? Nie?? To chy-
ba nie musisz go dotykaæ ca³y czas.
Puœæ skoczka. Skoczek mo¿e zbiæ bia-
³ego pionka. Skoczek idzie z bia³e-

go na czarne, ale nie na najbli¿-

sze pole. Poka¿ palcem, którego pio-
na mo¿e zbiæ skoczek. Którego? Tego
na d4? Brawo, idzie Ci co raz lepiej.
Zabij tego pionka.

!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
YcYcY!Y!
!d!S!Y!Y
Y!d!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

A teraz? Ju¿ wiesz? Nie? To przyjrzyj
siê. Skoczek mo¿e zbiæ bia³ego pion-
ka. Skoczek idzie z czarnego na

bia³e, ale nie na najbli¿sze pole.
Jest tylko jeden taki bia³y pionek.

Poka¿ palcem, którego piona mo¿e
zbiæ. Œwietnie. Widzisz, jakie to pro-
ste? Prawda? Ale nie str¹caj piona, nie
spiesz siê. Podnieœ pionka do góry,
na jego miejsce postaw skoczka. Zna-
komicie Ci to wychodzi.

!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
YTYcY!Y!
!d!Y!Y!Y
Y!d!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

Znowu masz podobn¹ sytuacjê. Sko-
czek mo¿e zbiæ bia³ego pionka. Sko-

czek idzie z bia³ego na czarne, ale

nie na najbli¿sze pole. Poka¿ pal-
cem, którego piona mo¿e zbiæ sko-
czek. Którego? Tego na b4? Nie, stoi
za blisko skoczka. To którego? Œwiet-
nie. Nie spiesz siê, odstaw pionka po-
za szachownicê.

!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!YcY!Y!
!d!Y!Y!Y
Y!S!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

Idzie Ci co raz lepiej, powoli zbli¿asz
siê do koñca. Ale nie spiesz siê. Czy
ten skoczek znowu chce uciec? To po
co go tak mocno trzymasz? I nie wy-
ci¹gaj rêki nad szachownicê. Wiesz,
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ju¿ którego pionka zabijesz? A nie
mylisz siê? Bardzo dobrze, tego w³a-
œnie. Czy to jest trudne? Nie jest, ru-
chy skoczkiem s¹ bardzo proste.

!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!YTY!Y!
!d!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

A teraz mogê siê za³o¿yæ, ¿e nie zgad-
niesz, którego pionka zbije skoczek.
Jak to? Ju¿ wiesz? Tak szybko? Nie-
mo¿liwe… Piêknie, jestem z Ciebie
bardzo zadowolony.

!Y!dcd!Y
Y!YcYcY!
!Y!dcd!S
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

Spróbuj jeszcze raz. Ale powoli.

!Y!Y!Y!Y
Y!YtY!Y!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!DCD!
!Y!YCYCY
Y!Y!DCD!
!Y!Y!Y!Y
Y!Y!Y!Y!

No, ale bia³ym skoczkiem chyba nie
bêdzie tak ³atwo zbijaæ czarnych pion-
ków. No spróbuj.

Wskazówki metodyczne

Wybijanie „kwadratowych” pionków
przez skoczków æwiczymy do oporu.
Czasem wystarczy kilka razy, czasem
trzeba kilkanaœcie. To wiêcej daje ni¿
glêdzenie o literce L. Praktyka czyni
mistrza. Dziecko intuicyjnie opanuje
posuniêcia skoczkiem, zauwa¿y, i¿
mo¿e „przeskakiwaæ” przez inne bier-
ki. A potem posuniêcia skoczkiem s¹
g³êboko zakorzenione w podœwiado-
moœci dziecka.

!d!d!Y!S
Y!Y!Ycd!
cYcY!Y!Y
Y!d!Y!Yc
cY!Y!Y!Y
Y!Y!d!d!
!d!Y!Y!Y
Y!YcYcY!

Nowe zadanie. Zbij kolejno wszystkie
pionki przeciwnika. Oka¿e siê, i¿ nie
jest to problemem. A przecie¿ pocz¹t-
ki gr y skoczkiem by³y rozmaite.
Podobnych pozycji wymyœlamy tyle,
ile trzeba. Mo¿emy dawaæ zadania
typu — przejdŸ skoczkiem z pola h1
na pole h8, z a8 na h1, z a1 na h1.
Zdarzaj¹ siê w grupie dzieci, które
szybciej przyswoj¹ sobie ruchy sko-
czka i nudz¹ siê. Trzeba im wymyœliæ
inne zajêcie. Œwietny pomys³ to zada-
nie polegaj¹ce na ustawieniu na sza-
chownicy jak najwiêcej skoczków,
¿eby wzajemnie siê nie atakowa³y.
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Najpier w dziecko ustawi kilka skocz-
ków, potem osiem, potem szesnaœcie,
wreszcie dwadzieœcia czter y. Tym-
czasem prawid³owe rozwi¹zania wy-
gl¹daj¹ nastêpuj¹co:

tStStStS
StStStSt
tStStStS
StStStSt
tStStStS
StStStSt
tStStStS
StStStSt

Trzydzieœci dwa bia³e skoczki zaj-
muj¹ bia³e pola, mog¹ te¿ staæ na czar-
nych. Trzydzieœci dwa czarne skocz-
ki zajmuj¹ czarne pola, mog¹ te¿ staæ
na bia³ych. A przecie¿ skoczek cho-
dzi z bia³ego pola na czarne…
Powtarzanie do znudzenia powy¿sze-
go zdania jest szybko trwale pamiê-
tane przez dziecko. I póŸniej procen-
tuje. Oczywiœcie wymaga olbrzymiej
cierpliwoœci szkoleniowca.

Lekcja 11
Pionek jest jedyn¹ bierk¹, któr y zu-
pe³nie inaczej bije ni¿ chodzi. Pion
idzie jedno pole do przodu, bije jeno
pole na ukos. Siadamy do szachow-
nicy parami, losujemy kolor i gramy.
T³umaczymy dzieciom, i¿ nie jest to
zwyk³a partia szachów, ale æwiczenie
w wykonywaniu posuniêæ. Obser wu-
jemy poprawnoœæ wykonywanych
ruchów, zwracamy uwagê na to, ¿eby
dzieci u¿ywa³y wszystkich figur, ¿eby
wykonywa³y zarówno proste posuniê-
cia jak i bicia.

Wskazówki metodyczne

Wiele sprytnych osób zauwa¿y, i¿ pio-
nek mo¿e zamieniæ siê w hetmana,
kiedy dojdzie do koñca szachownicy.
To prawda, ale po co ma o tym wie-
dzieæ dziecko na bie¿¹cym etapie roz-
woju? Promocja pionka w figurê zda-
rza siê rzadko. Promocja w inn¹ figu-
rê ni¿ hetman zdarza siê jeszcze rza-
dziej. Polega na przestawieniu piona
oraz zamianie go w figurê. Jest wiêc
ruchem z³o¿onym.
Ktoœ jeszcze sprytniejszy zauwa¿y, i¿
pionek w pozycji pocz¹tkowej mo¿e
wykonaæ posuniêcie o dwa pola. Fakt,
mo¿e, ale po co dziecko ma o tym wie-
dzieæ ju¿ teraz? Zapamiêtanie infor-
macji, i¿ pionek idzie o jedno pole, ale
kiedy siê jeszcze nie rusza³ jest trud-
niejsze. Du¿o proœciej jest nieco póŸ-
niej powiedzieæ dziecku, które ju¿
wiele razy przesuwa³o pionka i wyko-
nywa³o nim bicia, i¿ pionek z pozycji
pocz¹tkowej (czyli, gdy jeszcze nie
chodzi³), (czyli bia³y na linii drugiej,
czarny na linii siódmej) mo¿e iœæ o
dwa pola. Wtedy dziecku dochodzi
tylko jeden nowy element.
Z tego samemu powodu nie wprowa-
dziliœmy jeszcze ani pojêcia roszady,
ani warunków jej wykonania. Na bi-
cie w przelocie przyjdzie jeszcze czas.
Jednak¿e osi¹gnêliœmy ju¿ du¿o, dzie-
ci mog¹ wreszcie usi¹œæ przy szacho-
wnicy i „graæ”. Dziêki temu mo¿emy
podzieliæ dzieci na grupy, jedna gra,
druga wykonuje æwiczenia mata, trze-
ci¹ w³aœnie czegoœ uczymy. Dziecko,
które nie zna wszystkich ruchów, wy-
maga pe³nej naszej uwagi.            .


