Program nauki gry w szachy „ Legniczanie dają mata”
I.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program nauki gry w szachy przeznaczony jest dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Udział w zajęciach
jest dobrowolny i ogólnie dostępny dla uczniów klas I-III, którzy poznają tajniki gry w szachy w ramach projektu
„Legniczanie dają mata”.
II.

CELE PROGRAMU

Celem głównym zajęć szachowychjest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,
rozwijanie u dziecka indywidualnego toku myślenia, stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów,
a w szczególności ich funkcji poznawczych, poprzez naukę gry w szachy.
Cele szczegółowe:
Rozwijanie logicznego myślenia poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań strategiczno-taktycznych.
Ćwiczenie pamięci i uwagi w czasie stosowania charakterystycznych dla szachów elementów gry.
Wyzwalanie aktywności twórczej poprzez samodzielną kreację wydarzeń na szachownicy.
Kształtowanie pozytywnych cech osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy i porażki.
Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Celem zajęć szachowych jest także przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych i międzyszkolnych
rozgrywkach szachowych umożliwiając uczniowi osiągnięcie sukcesu jak i radzenia sobie z porażką.
Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na zwiększenie
aktywności umysłowej, giętkość pamięci, przyczyniając się do rozwoju inteligencji, rozbudzenia twórczych
zdolności.
Udział w tych zajęciach ma dostarczyć uczniom dodatnich emocji w celu wzmocnienia aktywności i zachowań
zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu.
III.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

W roku szkolnym 2016/2017 program realizuje 9 grup szachowych (klasa I – jedna grupa, klasa II – cztery
grupy, klasa III – 4 grupy). Zajęcia koła szachowego, dla każdej z grup, odbywają się raz w tygodniu.

PLAN ZAJĘĆ
dzień tygodnia
godzina

poniedziałek

wtorek

środa

9.45 - 10.30
2a - sala 27

11.30 - 12.15

2d - sala 24
1a - sala 27
3d - sala 24

13.30 - 14.15

piątek

2c - sala 27

10.35 - 11.20

12.35 - 13.20

czwartek

3b - sala 24
3a - sala 27

3c - sala 27
2b - sala 24

