
   Програма гуртка «Юний шахіст» розрахована на один навчальний рік. 

Заняття проводяться по підгрупах з дітьми старшої групи. Необхідною умовою 

реалізації програми є систематичне проведення занять - 2 рази на тиждень. 

  Тривалість занять до 25 хвилин. 

  Заняття проводяться комбінованим способом, чергуючи елементи теоретичної 

та практичної новизни з ігровими та змагальними навичками, а також з 

виховними заходами: заняття - казка; заняття - театр; заняття - гра; заняття - 

таємниця, заняття - занурення в рішення забавних завдань; заняття без  

«невстигаючих»; заняття - мрія, заняття - вікторина. 

   Цікавий характер навчального матеріалу дозволяє прищепити дітям інтерес 

до шахів. Рішення великої кількості систематизованих дидактичних завдань 

сприяє формуванню здатності діяти в умі. 

 До кінця року всі члени гуртка засвоюють основи шахової гри. 

 

Мета гуртка. 

  1. закласти основи гармонійного розвитку дітей і розширити їх уявлення про 

навколишній світ. 

  2. прилучити дітей до загальнолюдських і культурних цінностей, мистецтву і 

спорту, використовуючи багаті ігрові ресурси шахів, 

  3. стимулювати соціально-особистісний розвиток дитини та її творчі здібності. 

 

Завдання гуртка: 

  1. викликати у дітей інтерес до шахів. 

  2. навчити дітей основним прийомам гри в шахи. 

  3. розвивати образне, логічне та асоціативне мислення. 

  4. забезпечувати емоційно-моральне й інтелектуальне розвиток. 

  5. розширювати кругозір дитини. 

  6. формувати пізнавальну активність. 

  7. розвивати здатність до самооцінки і самоконтролю. 

  8. вчити планувати свою гру і роботу. 

 

 

 

 

 Що повинні знати діти  на кінець навчального року: 

 

 шахові терміни: поля, горизонталі, вертикалі, діагоналі, центр, фланги 

тощо; 

 деякі історичні відомості про історію виникнення та розвитку шахів; 

 правильна назва шахових фігур і їхні ходи; 

 назву та порядок проходження 8 перших букв латинського   алфавіту; 

 3 стадії шахової гри: дебют, міттельшпіль, ендшпіль; 

 найпростіші тактичні удари: вилка, зв'язка, подвійний шах, розкритий 

шах; 

 прийоми та способи матування самотнього короля; 

 способи захисту від шаха; 

 правила розігрування дебюту; 



 правило квадрата і ключових полів; 

 що таке шах, мат, пат; 

 порівняльну цінність фігур. 

 

Що повинні  вміти діти на кінець навчального року: 
 добре орієнтуватися на шаховій дошці; 

 правильно робити рокіровку; 

 грати фігурами без порушення правил; 

 вирішувати найпростіші завдання на мат і пат в 1 - 2 ходи; 

 ставити лінійний мат, мат ферзем, мат турою, мат двома 

слонами, за допомогою пішаків; 

 грати в «морський бій», «шахові піддавки»; 

 розраховувати варіанти в розумі; 

 бачити тактичні удари; 

 розігрувати кілька дебютів; 

 планувати свої дії; 

 взаємодіяти фігурами у грі. 

 

 

  Головний секрет: дитина не повинен помічати, що його навчають! Поступово 

інтерес виникне, і можна буде рухатися до більш складних завдань. 

 У навчанні дошкільника шахів найголовніше - постаратися прищепити інтерес 

до мудрої гри. 

Отже, головними у шаховій грі є перемога над собою, своїми слабостями, 

негативними емоціями. Доброзичлива партнерська атмосфера, взаєморозуміння 

між вихователем і вихованцями, цікаві шахові оповідання, дидактичні вправи 

надають можливість кожній дитині бути справжнім “генералом” своєї шахової 

армії, де перемогу отримує найсильніший, найрозумніший, найкмітливіший. 

 


