
 



 Po podstawach teoretycznych 

czas na praktykę. 

Decydującym o wprowadzeniu 

szachów do rewalidacji SP 11 był 

przykład Natalki. 



Natalka 
 dziewczynka przyszła do pierwszej klasy integracyjnej z 

rocznym opóźnieniem z „opinią” lecz „na granicy” 
lekkiego upośledzenia umysłowego, przez 3 pierwsze 
lata nauki była oceniana inaczej niż dzieci 
„standardowe”, 

 w pierwszej klasie zapisała się na szachy i mimo że 
postępy w grze były bardzo niewielkie, pilnie 
uczęszczała na zajęcia i turnieje, 

 wielką pracę wykonały koleżanki nauczycielki, również 
my w klubie szachowym poświęcaliśmy wiele sił i czasu 
na wspieranie dziecka, 

 i nagle na przełomie czwartej i piątej klasy nastąpił 
„cud edukacyjny”, dziewczynka zaczęła osiągać dobre 
wyniki nauki, również coraz lepiej grać w szachy, 

 od tego czasu czyni systematyczne postępy, pierwszą 
klasę gimnazjum zakończyła świadectwem z 
wyróżnieniem, finał mistrzostw Polski juniorek w 
szachach zakończyła na 27 miejscu na ponad 50 
najlepszych zawodniczek z całej Polski. 



Szachowe zajęcia rewalidacyjne w SP 11 

 rozpoczęliśmy w lutym 2011 kierując się przykładem 
Natalki, pierwszą grupę tworzyli chłopiec z cechami 
autystycznymi i dziewczynka z chorobą przewlekłą, 

 we wrześniu 2011 doszła grupa następna, chłopcy: 
niedowidzący, z cechami autystycznymi, na wózku, 

 Od września 2012, kolejna grupa dwóch chłopców z 
cechami autystycznymi w towarzystwie 5-8 koleżanek i 
kolegów z oddziału integracyjnego (integracja !), 

 zajęcia prowadzi pielęgniarka, a jednocześnie mgr 
pedagogiki i instruktor szachowy, 

 do grudnia 2012 zajęcia były finansowane przez 
samorząd, obecnie prowadzimy je w ramach 
wolontariatu,  
 



PROMOCJA PIONKA „ROSZADA” 

SZACHY SZKOLENIOWE STAUTONY 



Szachowe zajęcia rewalidacyjne w SP 11 

 zajęcia mają charakter edukacyjno – usprawniający, 
często szachy są pretekstem do ćwiczeń w liczeniu, 
ortografii, geometrii, orientacji w przestrzeni,  

 co wcale nie wyklucza możliwości czerpania z gry 
samej zabawy i osiągania sukcesów szachowych, 

 często to właśnie nasze dzieci z orzeczeniami w 
szachach znajdują dziedzinę, w której mogą być równi 
innym lub nawet lepsi, która może ich dowartościować 
i również bawić, oczywiście na miarę ich możliwości i 
potrzeb, 

 dwóch chłopców z drugiej grupy regularnie gra w 
turniejach z dobrymi rezultatami.  
 





PROMOCJA PIONKA 

Nasuwa się wiele pytań porządkujących kolejne 
kroki od pomysłu do podjęcia decyzji 

opracowania autorskiego programu nauczania 
gry w szachy dzieci niepełnosprawnych 

1. Jak i jakimi metodami przekazać te trudne 
arkana królewskiej gry ? 
2. Czy uczyć w grupie zintegrowanej ? 
3. Czy w ogóle warto uczyć, jeśli nie radzą sobie 
z przedmiotami obowiązku szkolnego? 
4. Jakie „deficyty” zakwalifikować jako te 
pretendujące dzieci do nauki gry w szachy? 
 



5. Czy łączyć w grupy dzieci z tymi samymi  
„deficytami”? 
6. Jak połączyć podstawy pedagogiki rewalidacji 
i podstawy gry w szachy? 
7. Jak propozycja nauki do gry w szachy 
zostanie przyjęta przez rodziców dzieci? 
8. Na ile można w tych działaniach liczyć  
na współpracę z pedagogiem szkolnym, 
rodzicami, dyrekcją, nauczycielami, wreszcie z 
samymi dziećmi? 
9. W jakiej perspektywie czasowej prowadzić 
zajęcia? 
 

 

PROMOCJA PIONKA 



10. Na ile gra w szachy wprowadzi „nową 
jakość” w życie dzieci? 
11. Na ile niepełnosprawność dzieci - ich 
zdiagnozowane „deficyty” - ograniczać będą 
naukę gry? 
12. Na ile będzie to - zabawa - wysiłek - zbyt 
trudna nauka - terapia? 
13. Jak określając płaszczyzny w jakich 
szachy wpływają na rozwój psychiczny i 
intelektualny dziecka dookreślić szczegółowe 
umiejętności docelowe niepełnosprawnego  
dziecka? 
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SZACHY PLENEROWE 



Ideą przewodnią naszego programu jest  
 

ZASADA PROMOCJI PIONKA – 

 

 „pionek, który doszedł do przeciwległego 
brzegu szachownicy musi być natychmiast , w 
ramach tego samego posunięcia, zamieniony 
na Hetmana, Wieżę, Gońca lub Skoczka tego 
samego koloru - w tym dążeniu do promocji 
pionek napotyka wiele przeszkód - jednak 
wykonanie tego ruchu często jest zapowiedzią 
wygranej partii - bowiem każda z tych figur 
ustawiona na szachownicy posiada swoje 
możliwości dalszego ruchu na polu bitwy” 



Przekładając te zasadę na codzienne 

zmagania dziecka  

dajemy mu szansę promocji  

z niepozornego, 

 ucznia dziecka -  pionka  

 na ucznia - zawodnika  

budującego z czasem pewność siebie 

poprzez grę w szachy. 
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