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Zdalne nauczanie gry w szachy – cz.1 

Obecna sytuacja w nauczaniu gry w szachy w Polsce jest dynamiczna. Do rozwiązań 

stosowanych do tej pory dołączane są kolejne ciekawe pomysły. Spróbujmy zebrać znane 

nam rozwiązania, bo warto z nich skorzystać. 

Zdalne metody szkoleniowe należy podzielić na co najmniej dwie grupy. Pierwszą 

stanowi nauczanie podstawowe – uczenie podstaw gry, zasad oraz ruchów; jest ono 

skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Z uwagi na specyficzne, 

stosowane w tych grupach wiekowych techniki i metody wymagające często wizualizacji, 

ruchu oraz ćwiczeń manualnych, przydatna jest pomoc rodziców uczestniczących w lekcjach. 

W nauczaniu gry w szachy możemy wykorzystać zasoby internetowe: krótkie filmy 

instruktażowe oraz bezpłatne programy i podręczniki.  

1. Filmy instruktażowe 

Świetnym przykładem są lekcje Nadii przygotowane przez chessgrow, a dostępne na 

stronach: 

www.chessgrow.com 

 

 

oraz youtube.com, na przykład:  

https://www.youtube.com/watch?v=mpi9nkLwCc&list=PLsCvr0CAOiP44PWboG0aVAP7mzd

Zr0wN 

http://www.chessgrow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mpi9nkLwCc&list=PLsCvr0CAOiP44PWboG0aVAP7mzdZr0wN
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Podobną lekcję prezentuje 4-letnia Liliana Owczarzak z ChessAcademy. Możemy zobaczyć ją 

na stronie: 

https://www.facebook.com/ChessAcademy.ZajeciaSzachowe.Warszawa/videos/2689891307

82052/?v=268989130782052 

 

 

Są także lekcje prowadzone przez dorosłych instruktorów i trenerów szachowych, 

umieszczone na platformach internetowych. Przykładem jest Macieja Domina Samouczek 

szachowy: Nauka gry w szachy od podstaw. Część 1  

https://www.youtube.com/watch?v=9t6IAPWkRdM&t=97s 

 

https://www.facebook.com/ChessAcademy.ZajeciaSzachowe.Warszawa/videos/268989130782052/?v=268989130782052
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oraz Samouczek szachowy: Nauka gry w szachy od podstaw. Część 2 

https://www.youtube.com/watch?v=iIL0Eadj9cU 

 

 

Kolejne propozycje to:  

– lekcja Jacka Haja Szachy w kwadrans (niecały) 

https://www.youtube.com/watch?v=koi7W-NxIvw 

 
 

– lekcja Macieja Sroczyńskiego SZACHY 15# Zapytaj SzachMistrza. Nauczę Cię grać w szachy! 

Zasady gry. Podstawy dla początkujących dostępna na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=yGjBGpUtGIo 

https://www.youtube.com/watch?v=iIL0Eadj9cU
https://www.youtube.com/watch?v=koi7W-NxIvw
https://www.youtube.com/watch?v=yGjBGpUtGIo


 
 

 

– interaktywny podręcznik Roberta Korpalskiego (autor) i Michała Ryszarda Wójcika 

(informatyk) Szachy dla dzieci https://szachydzieciom.pl/?page_id=48586 

 

 
 

Jest to bardzo dobry, polecany podręcznik interaktywny, pozwalający na uczenie się podczas 

oglądania, ale również na ćwiczenie materiału na komputerze lub smartfonie. 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=48586


 

Przykłady ćwiczeń/gierek utrwalających ruchy skoczka: 

 
 

 



– lekcje szachowe wydawnictwa WSiP prowadzone przez Tomasza Delegę 

https://www.wsip.pl/e-spotkania/kategoria/edukacja-wczesnoszkolna/gram-w-szachy/ 

 

 

2.  Bezpłatne książki, poradniki i programy nauczania podstaw gry w szachy: 
 

a) bezpłatny program nauki Macieja Soczyńskiego 

http://www.szachmistrz.pl/samouczek.pdf 

b) podręcznik Szachy https://pl.wikibooks.org/wiki/Szachy (pdf, Epub) 

https://www.mimuw.edu.pl/~kszafran/PiPO2017/lab02/Zasady%20gry%20w%20szac

hy%20%E2%80%93%20Wikipedia,%20wolna%20encyklopedia.pdf 

c) www.centrumszachowe.pl›attachments›article›szachy_na_jednej_kartce (pdf)  

Przedstawiony powyżej przykładowy zestaw internetowych środków dydaktycznych 

do nauki podstaw gry w szachy stanowi bazę do nauczania zdalnego przez nauczycieli. 

Wybór, uwzględniający diagnozę potrzeb, należy do nauczyciela. 
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