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W

iÚkszoĂÊ z nas, z uwagi na pracÚ czy inne obowiÈzki, ma czÚsto
problem ze znalezieniem czasu dla dziecka. Doskonale rozumiem,
w jak trudnej sytuacji stawia to rodziców. WychodzÈc im naprzeciw,
proponujÚ ksiÈĝkÚ, która gwarantuje, ĝe jeĂli tylko znajdÈ 20 – 30 minut
dziennie kilka razy w tygodniu, mogÈ spÚdziÊ ze swojÈ pociechÈ radosne chwile, peïne owocnej nauki.
Przez wiele lat praktyki nauczycielskiej zaobserwowaïem, ĝe jeĂli
dzieci uczÚszczajÈce na lekcje szachowe w szkole trenujÈ równieĝ w domu
z rodzicami, robiÈ bïyskawiczne postÚpy i wybijajÈ siÚ na tle grupy.
Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe umysï dziecka najlepiej pracuje w bezpiecznych warunkach domowych, kiedy jest ono otoczone najbliĝszymi mu
osobami. ¿aden nauczyciel nie zastÈpi rodzica, ale za to rodzic moĝe
Ăwietnie siÚ sprawdziÊ w roli nauczyciela, braki w doĂwiadczeniu dydaktyczno-pedagogicznym nadrabiajÈc wiÚziÈ emocjonalnÈ z dzieckiem
i starajÈc siÚ, aby ten wspólny czas nauki byï dla dziecka przyjemnoĂciÈ,
a nie obowiÈzkiem.
KsiÈĝka ta przeznaczona jest nie tylko dla rodziców. ZajÚcia szachowe
mogÈ siÚ odbywaÊ pod czujnym okiem dziadka, pod troskliwÈ opiekÈ
babci czy teĝ z pomocÈ innych krewnych. W roli nauczyciela moĝe
równieĝ Ăwietnie siÚ sprawdziÊ starsze rodzeñstwo. Moĝemy prowadziÊ
zajÚcia indywidualne, ale takĝe z kilkorgiem dzieci jednoczeĂnie, nauka
w grupie bowiem to naprawdÚ doskonaïy sposób rozwijania potencjaïu naszych dzieci. Kaĝdy, kto regularnie spÚdza czas z dzieckiem,
moĝe wykorzystaÊ tÚ okazjÚ do zaszczepienia w nim zdolnoĂci planowania i strategicznego myĂlenia, usprawniajÈc przy tym jego pamiÚÊ,
wyobraěniÚ i koncentracjÚ — umiejÚtnoĂci tak waĝne w dzisiejszych
czasach. Nie wspominajÈc juĝ o frajdzie, jakÈ mïody szachista czerpie
z peïnej sukcesów rywalizacji z przeciwnikami.
 Waĝne! 
Naucz swoje dziecko zdolnoĂci planowania, a w przyszïoĂci bÚdzie przygotowane na kaĝdÈ ewentualnoĂÊ, wyprzedzajÈc zdarzenia, a nie jedynie biernie ich oczekujÈc. Reakcja, która poprzedza akcjÚ, oznacza, ĝe
przewidzieliĂmy potencjalne zagroĝenie i go uniknÚliĂmy. WïaĂnie taka
percepcja jest kluczowym elementem gry szachowej.
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 PamiÚtaj! 
Najwaĝniejsza jest zabawa, a kto wygra, temu brawa.
Niektóre dzieci nie radzÈ sobie z poraĝkami, dlatego wymagajÈ specjalnego podejĂcia. Waĝne jest, aby w trakcie procesu nauki informowaÊ
dziecko, ĝe kaĝda poraĝka jest teĝ okazjÈ do wyciÈgania wniosków
i poprawiania swoich umiejÚtnoĂci dziÚki moĝliwoĂci uczenia siÚ na
wïasnych bïÚdach. Celowe podkïadanie siÚ dzieciom, choÊ ekspresowo
poprawia im humor, nie jest dobrÈ strategiÈ dïugoterminowÈ. Im szybciej
dziecko nauczy siÚ przegrywaÊ, tym prÚdzej bÚdzie w stanie czerpaÊ
korzyĂci ze swoich poraĝek. OsiÈgniÚcie poziomu mistrzowskiego w dowolnej dziedzinie wymaga przeïkniÚcia wielu poraĝek, czïowiek gïodny
sukcesu nie pozwala jednak, aby smutek czy gniew stawaïy mu na drodze do celu.
 Uwaga! 
Podziaï na lekcje jest tylko umowny. Zawsze lepiej przerobiÊ z dzieckiem tylko czÚĂÊ materiaïu niĝ nie zrobiÊ nic. JeĂli natomiast widzimy,
ĝe dziecko jest chÚtne do gry, to nie ma sensu przerywaÊ nauki tylko
dlatego, ĝe w ksiÈĝce koñczy siÚ przerabiana lekcja.

PoczÈtkujÈcy nauczyciel
IstniejÈ dwa sposoby, które rodzic czy opiekun moĝe wykorzystaÊ do
przekazania wiedzy zaczerpniÚtej z tej ksiÈĝki, nawet jeĂli nigdy przedtem nie graï w szachy. Najbardziej zapracowani czytelnicy mogÈ siÚ
ograniczyÊ do czytania kolejnych fragmentów ksiÈĝki bezpoĂrednio
przed zajÚciami, by potem w trakcie lekcji uczyÊ siÚ razem z dzieckiem,
odkrywajÈc wraz z nim, na czym polega ta dyscyplina. PamiÚtajmy, ĝe
dziecko nie bÚdzie w stanie przyswajaÊ informacji w naszym tempie,
musimy wiÚc wykazaÊ siÚ cierpliwoĂciÈ. GorÈco zachÚcam jednak, aby
przed rozpoczÚciem nauki przeczytaÊ caïÈ ksiÈĝkÚ albo chociaĝ pierwsze dwie czÚĂci, gdyĝ pozwoli to posiÈĂÊ fundamentalnÈ wiedzÚ o grze
w szachy juĝ przed pierwszÈ lekcjÈ z naszymi pociechami. KsiÈĝka nie
jest gruba, a ponadto zawiera wiele diagramów szachowych, dlatego
przebrniemy przez niÈ szybciej, niĝ nam siÚ wydaje. Kaĝdy sposób ma
swoje zalety i wady: jeĂli najpierw przeczytamy caïÈ ksiÈĝkÚ i zagramy
kilka próbnych partii choÊby z komputerem, bÚdziemy mieli wiÚkszÈ
wiedzÚ i kompetencje do nauczania, jeĂli natomiast bÚdziemy czytaÊ
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fragment po fragmencie i uczyÊ siÚ razem z dzieckiem krok po kroku,
zyskamy okazjÚ, aby wytworzyÊ korzystnÈ atmosferÚ, w której dziecko
bÚdzie siÚ staraïo dorównaÊ rodzicom prÚdkoĂciÈ przyswajania informacji, a wspólna nauka moĝe dziaïaÊ bardzo mobilizujÈco na obie
strony.
KsiÈĝka ta jest nie tylko cennym ěródïem wiedzy na temat rozwijania
umiejÚtnoĂci szachowych naszych dzieci, lecz równieĝ moĝe przyczyniÊ
siÚ do naszego wïasnego rozwoju. Nauka gry w szachy jest bowiem
przydatna w kaĝdym wieku. Miaïem kiedyĂ sytuacjÚ, w której rodzic
przyszedï do mnie po zajÚciach wyraěnie podekscytowany i powiedziaï,
ĝe pierwsze kroki na szachownicy zademonstrowaïa mu córka, próbujÈc przekazaÊ wiedzÚ przyswojonÈ na moich zajÚciach. Tacie bardzo
spodobaï siÚ sposób, w jaki jego mózg pracuje podczas gry w szachy.
Po dwóch miesiÈcach powiedziaï mi, ĝe namówiï niemal wszystkich
w swoim biurze do rozgrywania przynajmniej kilku partii tygodniowo, nie
tylko w domu, ale równieĝ podczas przerw w pracy. Ich wydajnoĂÊ jako
pracowników wzrosïa zauwaĝalnie. Starego wilka ciÚĝko jest jednak
nauczyÊ nowych sztuczek, a satysfakcja dorosïego z nauki nigdy nie
dorówna dzieciÚcej radoĂci, dlatego trudno oczekiwaÊ efektów porównywalnych z tymi, które obserwujemy u swoich pociech.
 PamiÚtaj! 
Sama znajomoĂÊ zasad gry nie wystarcza do efektywnego ich nauczania. Gdyby tak byïo, ta ksiÈĝka nie byïaby potrzebna. JeĂli potrafimy juĝ
graÊ w szachy, powinniĂmy potraktowaÊ niniejszy poradnik jako zbiór
niezastÈpionych metod dydaktycznych i praktycznych sposobów dotarcia
do ucznia.
 Waĝne! 
Nie naleĝy nigdy podchodziÊ do lekcji gry w szachy z wymuszonym
poczuciem obowiÈzku, okazujÈc niezadowolenie i zniecierpliwienie.
Dziecko natychmiast wyczuje nasze nastawienie i straci zapaï do gry.
Kaĝdemu zdarza siÚ dzieñ, w którym na skutek zmÚczenia nie ma
ochoty na wspólne zajÚcia. Lenistwo atakuje nas wszystkich, zarówno
dzieci, jak i dorosïych. Nie raz przyjdzie nam siÚ z nim zmierzyÊ. SzukajÈc
ïatwych wymówek i przekïadajÈc wspólne lekcje na póěniej, dajemy
uczniom kiepski przykïad niesumiennego realizowania planów i braku
konsekwencji w dÈĝeniu do celu. W takiej sytuacji najlepiej wziÈÊ kilka
gïÚbokich oddechów i zastanowiÊ siÚ, czy nie lepiej przeznaczyÊ najbliĝsze 30 minut na rozwój swojego dziecka zamiast oglÈdaÊ telewizjÚ.
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Czy naprawdÚ mamy w tej chwili coĂ waĝniejszego do zrobienia? Dbanie
o przyszïoĂÊ naszego dziecka, a tym samym o przyszïoĂÊ nas samych,
powinno byÊ dla nas priorytetem. Nie pozwólmy, aby lenistwo dyktowaïo kierunek, jaki obieramy zarówno my, jak i nasi uczniowie. JeĂli
dziecko wyczuje u nas niechÚÊ czy znudzenie, odbierze to jako negatywny bodziec. Warto pamiÚtaÊ, jak bardzo spostrzegawcze sÈ dzieci.
Nie dajmy im powodu do zwÈtpienia. Niech w trakcie zajÚÊ udziela im
siÚ nasza motywacja. Niech do nauki mobilizujÈ je otrzymywane od
nas pochwaïy. Niech towarzyszy im ĂwiadomoĂÊ korzyĂci, jakich dostarcza gra w szachy.
 Uwaga! 
Nie wymagam ani nawet nie oczekujÚ, aby rodzic lub opiekun stosowaï siÚ ĂciĂle do zawartych w tej ksiÈĝce porad i metod i traktowaï je
jako nienaruszalnÈ caïoĂÊ. Warto daÊ szansÚ kaĝdej zabawie czy metodzie dydaktycznej, jednakĝe ostateczny sposób, w jaki poprowadzisz
zajÚcia, zaleĝy tylko od Ciebie. Staraj siÚ bawiÊ dziecko naukÈ i szukaj
sposobów, by jak najlepiej trafiÊ do swojego ucznia. Przekonaj siÚ, jak
wraz z systematycznymi postÚpami na twarzy dziecka czÚĂciej bÚdzie
goĂciï uĂmiech i zwiÚkszy siÚ jego pewnoĂÊ siebie. Jest to Ăwietna nagroda za cierpliwoĂÊ i dostosowanie siÚ do indywidualnego tempa
pracy dziecka.
 PamiÚtaj! 
Forma tej ksiÈĝki oraz przejrzystoĂÊ i kolejnoĂÊ przyswajanych informacji
przygotowane sÈ w taki sposób, aby uïatwiÊ dziecku zdobywanie wiedzy w maïych, zrozumiaïych dawkach.
 Waĝne! 
Z punktu widzenia rozwoju potencjaïu intelektualnego dziecka nie ma
znaczenia, czy bÚdzie ono przyswajaïo materiaï z tej ksiÈĝki przez tydzieñ
czy przez póïtora roku. OdbywajÈc z nim regularne treningi, podczas
których bÚdziemy systematycznie utrwalaÊ zdobywanÈ przez nie wiedzÚ i pogïÚbiaÊ u niego odpowiednie kanaïy myĂlowe, wyrabiamy
w dziecku twórcze i konstruktywne nawyki intelektualne. Niewiele dzieci
zostaje profesjonalnymi szachistami, co nie oznacza, ĝe naleĝy traktowaÊ szachy jedynie jako zwykïÈ grÚ, zabawÚ, wypeïniacz czasu. Wiedza
czerpana z tej ksiÈĝki, gruntownie przyswojona, ma Ăwietne przeïoĝenie na potencjalne moĝliwoĂci intelektualne dziecka. W obecnych czasach dynamicznych zmian trudno przewidzieÊ, w jakim kierunku najle-
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piej ksztaïciÊ dziecko, by zapewniÊ mu dostatniÈ przyszïoĂÊ, dlatego
wedïug mnie najwïaĂciwsza jest inwestycja nie w konkretnÈ wiedzÚ,
lecz w potencjaï intelektualny i zdolnoĂÊ do wszechstronnego operowania danymi empirycznymi na wïasny uĝytek. UmiejÚtnoĂci te sÈ przydatne w niemal kaĝdej sytuacji.
 Uwaga! 
JeĂli widzimy, ĝe uczeñ nie odznacza siÚ wybitnym talentem szachowym,
nie powinniĂmy wykorzystywaÊ tego jako argumentu do zaprzestania
nauki. WrÚcz przeciwnie, uwaĝam, ĝe powinna to byÊ dodatkowa
zachÚta, aby spÚdziÊ czas z dzieckiem na doskonaleniu jego sïabych
stron. Eliminowanie wad i wszechstronny rozwój to najlepszy kierunek
ksztaïcenia, jaki moĝemy obraÊ.
Postarajmy siÚ stworzyÊ atmosferÚ nauki przez zabawÚ, traktujÈc
szachy jako przyjemnÈ formÚ wspólnego spÚdzania czasu. Warto na
odpowiednim etapie uĂwiadomiÊ dzieci, ĝe nauka gry w szachy wyrobi
w nich nawyki myĂlowe niezwykle przydatne w dorosïym ĝyciu. Dzieci
powielajÈ percepcjÚ rodziców, wiÚc niestety czÚsto nawet w mïodym
wieku przejmujÈ siÚ swojÈ przyszïoĂciÈ, dlatego informacja o tym, ĝe
szachy mogÈ uïatwiÊ im funkcjonowanie w przyszïoĂci, moĝe niekiedy
dziaïaÊ jako Ăwietna inspiracja i trwaïa motywacja.
Historia dostarcza nam wielu przykïadów osób, które spÚdziwszy
jedynie kilka lat dzieciñstwa w caïkowitej dziczy, z dala od ludzi, poĂród
natury i dzikich zwierzÈt, przywrócone do spoïeczeñstwa, nigdy juĝ nie
zdoïaïy nauczyÊ siÚ mówiÊ. To prosty dowód na to, jak podatny i chïonny
jest umysï czïowieka w pierwszych latach ĝycia. WïaĂciwe ukierunkowanie i nauka formuïowania odpowiednich schematów myĂlowych
owocujÈ niezwykle efektywnymi nawykami intelektualnymi przydatnymi
w przyszïoĂci.
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Wprowadzenie w Ăwiat szachów

L E K C J A 1.

Wprowadzenie
w Ăwiat szachów

S

zachy to gra wymyĂlona na terenie dzisiejszych Indii ponad 1500 lat
temu. Rozgrywana jest na dwukolorowej planszy podzielonej na
64 pola, z których poïowÚ, 32 pola, zajmujÈ bierki szachowe podzielone
na dwie armie ustawione naprzeciw siebie w dwóch rzÚdach kaĝda.
W skïad kaĝdej armii wchodzÈ nastÚpujÈce bierki:
8 pionków
2 konie/skoczki
2 goñce/laufry
2 wieĝe
1 król
1 królowa/hetman

WĂród bierek znajdujÈ siÚ zatem pionki i piÚÊ rodzajów figur: król,
królowa, wieĝa, goniec i koñ. Kaĝda bierka ma unikalne zdolnoĂci i inne
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zadania na szachownicy, ale wszystkie razem tworzÈ sprawnie funkcjonujÈcÈ armiÚ. Pojedynek pomiÚdzy dwoma graczami odbywa siÚ na tury,
a partiÚ zawsze rozpoczynajÈ biaïe bierki, po czym przeciwnicy wykonujÈ ruchy na zmianÚ.
Celem gry jest zamatowanie przeciwnika, to znaczy schwytanie króla przeciwnika w puïapkÚ.

 Waĝne! 
Pierwszy stopieñ jest najbardziej zróĝnicowany, jeĂli chodzi o czas, jaki
naleĝy na niego poĂwiÚciÊ. Starszym uczniom wystarczÈ jedno, dwa
podejĂcia, aby nauczyÊ siÚ nazw oraz zasad ruchu wszystkich bierek,
w przypadku najmïodszych zaĂ pïynna nauka tych zagadnieñ w ciÈgu
piÚciu lekcji jest Ăwietnym osiÈgniÚciem.
Nauka z najmïodszymi (w wieku od 4 do 8 lat) powinna przebiegaÊ
stopniowo, aby nie przytïoczyÊ malucha nadmiarem informacji. Na
poczÈtku naleĝy wytïumaczyÊ mu, ĝe jest to gra wymagajÈca planowania
swoich posuniÚÊ, a takĝe przewidywania dziaïañ przeciwnika. Dobrym
sposobem, ĝeby dziecko zrozumiaïo, czym jest przewidywanie, jest krótka
gra, w której musi zgadywaÊ, ile palców pokaĝemy lub ile bierek schowamy w worku albo jakÈ liczbÚ zapiszemy na kartce. PoczÈtkowo
dziecko bÚdzie wybieraïo liczby caïkowicie losowo, ale jeĂli dostatecznie
dïugo bÚdziemy wybierali w kóïko liczby 1, 2, 3, 1, 2, 3, to w koñcu zacznie
za kaĝdym razem podawaÊ wïaĂciwÈ odpowiedě. Wytïumaczymy mu
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wtedy, ĝe przewidziaïo kolejnoĂÊ, z jakÈ wybieraliĂmy liczby. Podobnie
w szachach dziecko powinno próbowaÊ odgadywaÊ plan swojego przeciwnika, aby uzyskaÊ nad nim przewagÚ. Ta niepozorna informacja,
zwïaszcza na tym poziomie nauki, ma w rzeczywistoĂci fundamentalne
znaczenie. Aby wyrobiÊ w dziecku wïaĂciwe podejĂcie do gry, umoĝliwiajÈce najpeïniejszy rozwój intelektualny, musimy czÚsto podkreĂlaÊ
rolÚ, jakÈ planowanie i strategia wykonywania ruchów bierek odgrywajÈ
w grze szachowej.
 Dobra rada! 
Przypilnuj, ĝeby dziecko usiadïo odpowiednio wysoko, najlepiej tak, by
widziaïo szachownicÚ z góry, pod kÈtem mniej wiÚcej 60 stopni. BrzdÈce,
które ledwo wystajÈ gïowÈ ponad stóï, nie bÚdÈ robiïy szybkich postÚpów
wskutek ograniczonej widocznoĂci szachownicy. Moĝna wówczas rozïoĝyÊ planszÚ na podïodze, dziecko moĝe teĝ usiÈĂÊ przy stole na podkulonych nogach, co doda mu kilku cennych centymetrów.
PierwszÈ rzeczÈ, z jakÈ powinniĂmy zapoznaÊ maïych adeptów, jest
szachownica. Naleĝy wytïumaczyÊ za pomocÈ dïugiego wskaěnika lub
linijki, jak wyglÈdajÈ okreĂlone linie szachowe. WyjaĂnienie pojÚcia
przekÈtnej na tym etapie nauki jest kluczowe, gdyĝ wiÚkszoĂÊ dzieci nie
spotkaïo siÚ wczeĂniej z tym sïowem. NastÚpnie zwracamy uwagÚ na
naprzemiennie pokolorowane pola szachownicy, moĝemy je nawet
wspólnie policzyÊ. Warto juĝ na tym etapie wytïumaczyÊ, ĝe na jednym
polu moĝe siÚ znajdowaÊ tylko jedna bierka, dlatego nie moĝemy nigdy
przemieszczaÊ bierek na pole zajÚte przez innÈ naszÈ bierkÚ, natomiast
w przypadku przejĂcia na pole zajÚte przez bierkÚ przeciwnika zbijamy
go, zabierajÈc jego bierkÚ z szachownicy.

Kup książkę

Poleć książkę

21

22

Podstawy szachowe

NastÚpnie zapoznajemy malucha ze wszystkimi bierkami szachowymi.
Staramy siÚ, aby na pierwszej lekcji nauczyï siÚ nazw wszystkich bierek
oraz podstawowych cech niektórych z nich: koñ (skoczek) skacze po
szachownicy; król to najwaĝniejsza figura, przywódca caïej armii; królowa (hetman) jest najsilniejszÈ ze wszystkich postaci szachowych; pionek to malutki, powolny ĝoïnierz. Goñcowi (laufrowi) warto poĂwiÚciÊ
trochÚ wiÚcej czasu, gdyĝ sïowo to jest nieznane dla wiÚkszoĂci uczniów.
Aby wyjaĂniÊ tÚ nazwÚ, musimy osadziÊ szachy w kontekĂcie baĂniowego Ăwiata rycerzy, w którym goñce peïniÈ rolÚ posïañców, czyli dzisiejszych listonoszów, roznoszÈc wiadomoĂci po caïym królestwie (historia
ta ma ciÈg dalszy, który znaczÈco uïatwia zapamiÚtanie, w jaki sposób
goniec porusza siÚ po szachownicy). Wieĝe z kolei opisujemy jako szybkie,
ruchliwe figurki. Waĝne jest, aby przez caïy czas obserwowaÊ nastrój
pociechy. JeĂli cztero-, piÚciolatki sÈ juĝ znudzone i zmÚczone, moĝna
je przepytaÊ, sprawdzajÈc, ile informacji zdoïaïy przyswoiÊ, i na tym etapie
koñczymy naszÈ pierwszÈ lekcjÚ. JeĂli jednak udaïo nam siÚ wytworzyÊ
przyjaznÈ atmosferÚ nauki i widzimy chÚci i zapaï, to warto jeszcze poÊwiczyÊ ustawianie bierek na szachownicy w pozycji poczÈtkowej.
 Waĝne! 
Mïodsze dzieci najskuteczniej uczÈ siÚ wówczas, gdy zgïÚbiajÈ wiedzÚ
powoli i stopniowo, co oznacza, ĝe najlepsze efekty osiÈgamy, nie forsujÈc
tempa nauki. Ponadto warto posïugiwaÊ siÚ skojarzeniami, a wiÚc na
przykïad powiedzieÊ, ĝe prezentowana figura nazywa siÚ „konik”, i nastÚpnie zakotwiczyÊ tÚ wiedzÚ pytaniami pomocniczymi typu „jaki odgïos
wydaje koñ?” lub proĂbÈ, aby dziecko podskoczyïo kilka razy. DziÚki
temu zapamiÚta tÚ informacjÚ szybciej, niĝ jeĂli jedynie pokaĝemy mu
tÚ figurÚ i od razu przejdziemy do dalszej czÚĂci nauki. Jeĝeli dziecko
jest tym zainteresowane, wrÚczamy mu kaĝdÈ bierkÚ, niech dotknie jej,
przypatrzy siÚ lub pobawi przez chwilÚ. Jest to Ăwietna inwestycja czasu,
gdyĝ pomaga ugruntowaÊ nowe informacje w umyĂle dziecka. To samo
dotyczy starszych uczniów i bardziej zaawansowanych zagadnieñ szachowych. W ĝadnym wypadku nie naleĝy wywieraÊ presji na dziecko,
jeĂli nie robi postÚpów tak szybko, jakbyĂmy sobie tego ĝyczyli. Próbujemy
podejĂÊ do problemu z innej strony, uĝyÊ sugerowanej przeze mnie
metafory bÈdě stworzyÊ wïasnÈ. Moĝemy równieĝ porzuciÊ dane zagadnienie i spróbowaÊ wróciÊ do niego nastÚpnym razem.
Ukïadnie w pozycji poczÈtkowej najlepiej zaczÈÊ od informacji, ĝe
w rogach królestwa stojÈ dwie wieĝe obserwacyjne, z których widaÊ caïÈ
okolice. Obok wieĝ stojÈ konie. Królewska para nie chce czuÊ brzydkiego
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zapachu stajni, dlatego bezpoĂrednio koïo siebie ustawia swoich wiernych posïañców, czyli goñców, aby szybko przynosili listy. PoĂrodku
królestwa znajduje siÚ païac, w którym mieszka zakochana para — król
i królowa. W drugim rzÚdzie ramiÚ w ramiÚ stojÈ pionki, które stanowiÈ swego rodzaju mur obronny w szachowym królestwie. Najlepiej
jest w trakcie wyjaĂniania tych kwestii ustawiÊ wspólnie bierki jednego
koloru na szachownicy, a potem poleciÊ dziecku uïoĝenie drugiego
koloru samodzielnie wedïug wzoru. NastÚpnie, upewniwszy siÚ, ĝe dziecko
zapamiÚtaïo poczÈtkowe rozmieszczenie bierek, burzymy caïy ukïad i prosimy, aby spróbowaïo odtworzyÊ go z pamiÚci.
 Uwaga! 
KaĝdÈ kolejnÈ wspólnÈ przygodÚ szachowÈ warto zaczÈÊ od powtórki
poprzednich zajÚÊ, sprawdzajÈc w ten sposób, jakÈ czÚĂÊ materiaïu dziecko
zdoïaïo przyswoiÊ i zapamiÚtaÊ.
NiezastÈpionym elementem na tym etapie nauki jest pobudzanie dzieciÚcej wyobraěni. JeĂli uczymy dziewczynkÚ, dobrym przykïadem odskoczni w Ăwiat fantazji jest choÊby symboliczne postawienie pionka na
wieĝy i porównanie go do znanej z bajek ksiÚĝniczki zamkniÚtej w wieĝy.
Chïopcy preferujÈ zazwyczaj militarne analogie — staïe przypominanie
o bitwie rycerskiej, o walce, jakÈ toczÈ nasze dzielne wojska na szachownicy, oraz o tym, ĝe to wïaĂnie nasz uczeñ jest generaïem dowodzÈcym
caïÈ tÈ armiÈ, wyrobi w nim od poczÈtku wiÚkszÈ odpowiedzialnoĂÊ za
wïasne ruchy i zmotywuje do zwiÚkszonego wysiïku intelektualnego.
CzÚste pobudzanie wyobraěni za pomocÈ metafor i historyjek znaczÈco
przyĂpiesza tempo przyswajania informacji. Na stronach tej ksiÈĝki moĝna
znaleěÊ wiele gotowych, trafnych przykïadów, jak w szybki sposób zakorzeniÊ informacje w umyĂle dziecka.
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 Waĝne! 
Staramy siÚ akcentowaÊ cechy bierek wedle charakteru dziecka. PokazujÈc konia dziewczynce, moĝemy powiedzieÊ, ĝe jest to piÚkny rumak
z dïugÈ grzywÈ lub nawet czarodziejski jednoroĝec, chïopcy zaĂ wolÈ
sïuchaÊ o odwaĝnym wierzchowcu, który ciÈgle gdzieĂ skacze i bryka.
Koniec pierwszej lekcji (niezaleĝnie od tego, ile materiaïu udaïo nam
siÚ przerobiÊ) to Ăwietny moment na naukÚ wierszyka szachowego
zamieszczonego na pierwszej stronie ksiÈĝki. Jest to nie tylko trening
pamiÚci dla dziecka czy okazja do poszerzenia zakresu sïownictwa, ale
przede wszystkim Ăwietne narzÚdzie dydaktyczne, do którego moĝna
z powodzeniem siÚ odwoïaÊ w póěniejszych etapach nauki. Przy pierwszym czytaniu szachowej rymowanki naleĝy zrobiÊ kilka przerw, wytïumaczyÊ dziecku trudniejsze wyrazy, których nie rozumie. Warto równieĝ
do recytacji dodaÊ gestykulacjÚ, na przykïad przy sïowach: „Tam goniec
odwaĝnie pionkami dowodzi, on po szachownicy tylko na skos chodzi”
moĝna wykonywaÊ rÚkami ruchy po przekÈtnych, utrwalajÈc sposób
poruszania siÚ goñca. Nie trzeba zmuszaÊ dziecka do nauki wierszyka
w ciÈgu jednej lekcji, nie musi teĝ uczyÊ siÚ go w trakcie wspólnego
czasu przeznaczonego na zajÚcia — moĝe to robiÊ w ciÈgu dnia pod okiem
innego opiekuna. Aby nauczyÊ dziecko wierszyka, nie sÈ potrzebne ĝadne
umiejÚtnoĂci szachowe, wiÚc moĝe to robiÊ kaĝdy dorosïy, spÚdzajÈc
czas z dzieckiem. Wystarczy wracaÊ do wierszyka regularnie dwa, trzy
razy dziennie (na przykïad rano w samochodzie, wiozÈc dziecko do
szkoïy lub przedszkola), a bÚdziemy zaskoczeni, jak szybko nasza pociecha
opanuje go w caïoĂci.
Starszym dzieciom (w wieku od 9 do 12 lat) i niektórym mïodszym
nie jest potrzebne tego typu wprowadzenie. PoĂwiÚcamy jednak czas
na wytïumaczenie istoty planowania, po czym przechodzimy do czÚĂci,
w której prezentujemy zasady ruchów i zbijania bierek.
 Uwaga! 
JeĂli uczeñ poczuje siÚ zawiedziony, ĝe koñczymy zajÚcia akurat w tym
momencie, wówczas wykorzystujemy jego apetyt na wiedzÚ i przechodzimy od razu do kolejnej lekcji. Przejaw zainteresowania jest okresem
wzmoĝonej koncentracji i skupienia, wykorzystajmy wiÚc ten czas do niezwykle efektywnej nauki.
 Waĝne! 
Waĝne! Na zakoñczenie niektórych lekcji sugerujÚ róĝne gry, a na koñcu
ksiÈĝki znajduje siÚ rozdziaï z kilkoma dodatkowymi grami i zabawami,
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uszeregowanymi wedïug poziomu zaawansowania. JeĂli dziecku odpowiada tego typu forma treningu przez zabawy szachowe, to warto z nich
korzystaÊ.
Gra na dziĂ: ZnikajÈce bierki to Êwiczenie waĝnego atrybutu kaĝdego szachisty, czyli pamiÚci. Ustawiamy kilka bierek na szachownicy
w rzÚdzie (poziom trudnoĂci zaleĝy od liczby ustawionych bierek), prosimy dziecko, aby je zapamiÚtaïo, po czym zasïoniïo sobie oczy, a my
w czasie, kiedy tego nie widzi, zabieramy z szachownicy czÚĂÊ bierek
(moĝemy równieĝ postawiÊ inne na ich miejsce, jeĂli chcemy zwiÚkszyÊ
stopieñ trudnoĂci). Zadanie dziecka polega na tym, aby po otwarciu oczu
spojrzaïo na planszÚ i powiedziaïo, jakie zmiany na niej zaszïy. JeĂli
w trakcie gry uczeñ zechce zamieniÊ siÚ rolami z nauczycielem, pozwólmy mu zaskoczyÊ nas kreatywnoĂciÈ zmian.

W sytuacji przedstawionej na rysunkach poprawnym rozwiÈzaniem
byïaby odpowiedě, ĝe z szachownicy zniknÚïy czarna wieĝa i biaïy goniec,
a konik zmieniï siÚ w królowÈ. Jest to przykïadowe zadanie. Na poczÈtku
warto zaczÈÊ od prostszych ustawieñ, aby uïatwiÊ dziecku wdroĝenie siÚ
w tÚ zabawÚ.
Bonus: Specjalnie z myĂlÈ o najmïodszych na koñcu tej ksiÈĝki zamieĂciïem kartkÚ z rysunkami bierek szachowych do pokolorowania.

Cele
Celem pierwszych zajÚÊ jest przede wszystkim wprowadzenie w realia
szachowe, zapoznanie z zasadami obowiÈzujÈcymi na szachownicy oraz
zademonstrowanie fundamentalnej idei planowania strategicznego.
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