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Mamo, tato! Zagraj ze

mną  w szachy!

Przed nami czas ferii, chwila wytchnienia

i odpoczynku. A gdyby tak w ferie

zimowe nauczyć się czegoś nowego?

Świetnym rozwiązaniem i alternatywą do

pospolitych zabawek i gier planszowych

są właśnie szachy! Dlaczego warto

zwrócić uwagę na właśnie tę grę

planszową i  rozpocząć edukacje

szachową? Szachy pozwalają dziecku na

odniesienie sukcesu w dowolnej

dziedzinie życia. Brzmi nieco

abstrakcyjnie? Otóż rozpoczynając naukę

gry w przedszkolu następnie w szkole

poprzez sport fizyczny a kończąc na

sukcesie biznesowym i rodzinnym. I to

wszystko możemy osiągnąć poprzez

naukę gry w szachy? Tak! 

Wiele badań naukowych donosi, iż

szachy wpływają na wszechstronny

rozwój dziecka, a czasem na rozpoczęcie

przez dziecku edukacji szachowej szacuje

się właśnie na czas przedszkolny.

Naukowcy wskazują, że im szybciej

dziecko rozpocznie swoje pierwsze bitwy

szachowe tym szybciej wpłynie to na

wszechstronny rozwój intelektualny.

Dlaczego? Zgodnie z najnowszym

doniesieniami z zakresu korzyści

płynących z gry w szachy stwierdzono, że

szachy:
OPRACOWAŁA 

MARLENA  GILBAS



1.     Uczą cierpliwości – dziecko przed wykonaniem ruchu na planszy, musi poczekać aż

jego przeciwnik wykona posunięcie. Nie może w żaden sposób przyspieszyć tego manewru.

Jeżeli dziecko wykaże się niecierpliwością mogą pojawić się emocje negatywne co finalnie

doprowadzić może do przegrania partii, a nikt tego nie chce.

2.       Uczą koncentracji – podczas rozgrywanej partii wymagana jest pełna koncentracja.

Jeżeli dziecko zostanie rozproszone prawdopodobnie zapomni to co było poddawane jego

analizie. Bez namysłu wykonany ruch, który nie przyniesie wygranej ze względu na to

koncentracja odgrywa bardzo ważną rolę.

3.       Rozwijają zdolności logicznego myślenia- przebieg gry szachowej opiera się na

zasadach logiki: jeśli ktoś mnie atakuje muszę uciec, ktoś chce zaatakować mojego króla –

muszę uciekać. Chcę wygrać – muszę zaatakować króla przeciwnika.

4.       Rozwijają umiejętności podejmowania decyzji – jeżeli dziecko rozgrywa partię i chce

wygrać musi wykonać przemyślany ruch. W sytuacji gdy nie ma pomysłu jaki ruch

wykonać decyduje jakie posunięcie przyniesie mu najwięcej korzyści. Musi dokonać

wyboru, bazując na swoim doświadczeniu i intuicji. Nikt nie podejmie tej decyzji za

dziecko. Dziecko samo decyduje i podejmuje swoje decyzje w grze.

5.       Rozwija umiejętność radzenia sobie z porażkami – istotą gry w szachy jest

świadomość, że zdarzają się wygrane i przegrane. Przegrywają nawet najwięksi szachiści –

mistrzowie świata. Pierwsza porażka zawsze  bywa trudna natomiast świadomość, iż za

moment gra rozegra się jeszcze raz jest bardzo budująca bo jej przebieg może być zupełnie

odmienny od poprzedniej partii.

6.       Uczą rozwiązywać problemy – szachownica jest miejscem gdzie pojawiają się

nieustające problemy którym trzeba sprostać. Dziecko nabiera świadomości, że

jest to sytuacja normalna z której trzeba wybrnąć i nie narzekać, że nie wie co zrobić i

poradzić na to co mu się przytrafiło. Zawsze znajdzie się jakieś wyjście wymyślone przez

dziecko – nie zawsze jest ono idealne ale znaczenie ma sam fakt szukana rozwiązania

natychmiastowo. 

7.       Uczą zasady fair play – w szachach oszukiwanie jest niedopuszczalne ponieważ

skutkuje przegraną. Podczas partii nie robimy niczego, czego sami byśmy nie chcieli.

Szachy uczą szacunku do przeciwnika, gry według zasad, myśli by nie zachowywać się nie

sportowo.

8.       Wzmacnia pewność siebie – wygrana w rozegranej partii jest dla dziecka wielką

wartością. Buduje jego pewność siebie, gra pozwala na wyszukiwanie własnych błędów

prowadzi do chęci stania się jeszcze lepszy graczem.

9.       Rozwijają kreatywność – każda partia różni się od siebie, dziecko poszukuje nowych

pomysłów by zaatakować króla. Pozycje na szachownicy, które są znane dziecku pobudzają

wymagają szukania nowych, nieznanych wcześniej posunięć co wyzwala myślenie

kreatywne. 

O korzyściach jakie płyną z szachów można było by napisać książkę (co z pewnością już

ktoś zrobił!). Edukacja szachowa pozwoli dziecku się bardzo rozwinąć. A to nie wszystko!

Zdumiewające są rezultaty płynące z edukacji szachowej w kolejnych etapach życia

dziecka. Kto wie być może wyrośnie z małego szachisty przyszły mistrz świata.



Poprawia samopoczucia i zapewnienia dobry nastrój
Pozwala Zachować odpowiednią wagę ciała (co zmniejsza
ryzyko wystąpienia otyłości)
Aktywne dzieci lepiej pracują w grupie, wykazują się
większą cierpliwością i zrozumieniem
Pomaga rozwijać silne kości i mięśnie
Wzmacnia układ odpornościowy
Aktywny tryb życia poprawia pamięć, polepsza jakość snu
Przez ruch dziecko poznaje samego siebie, własne ciało i
własne możliwości, a także rozwija wiarę we własne siły
Rozwija samodzielność dziecka
Wpływa na rozwój charakteru i osobowości
Aktywność fizyczna koryguje wady postawy

RUCH TO ZDROWIE
Bardzo rzadko zdarza się, że rodzice muszą zachęcać swoje
dziecko do aktywności ruchowej. Dla dzieci ruch jest bardzo
ważny i oznacza często wspaniałą zabawę z rówieśnikami.
 Okres przedszkolny jest bardzo ważny dla kształtowania
potrzeb ruchowych dziecka. Dziecko nabywa pewnych
umiejętności, które potem kształtuje w dalszym życiu. W tym
czasie aktywność ruchowa wpływa w dużym stopniu na
wzmocnienie odporności organizmu.  Należy pamiętać, żeby
dbać o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i o zapewnienie mu
odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu.  
Spędzanie czasu na świeżym powietrzu, odwiedzanie placu
zabaw czy zabawa w domu – wszystko to istotnie wspiera
rozwój fizyczny,motoryczny, a także intelektualny i
psychiczny dziecka.
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROWADZENIA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA:

Dbaj o ruch od najmłodszych lat
dziecka
Uprawiaj sport wspólnie z dzieckiem
Priorytetem powinny być kreatywne
zabawy i ruch na świeżym powietrzu
Ważne jest, aby przez cały czas
aktywności fizycznej dziecko
dobrze się bawiło

Potrzebami dziecka
Umiejętnościami dziecka
Pomieszczeniem oraz materiałami do
dyspozycji
Czasem ćwiczeń
Zainteresowaniami dziecka

JAK ZACHĘCIĆ DZIECKO DO AKTYWNOŚĆI
FIZYCZNEJ?

CZYM NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ PRZY DOBORZE
ĆWICZEŃ?

 

„W ZDROWYM CIELE,
ZDROWY DUCH!”

OPRACOWAŁA 
MAGDALENA NOWAKOWSKAi



jak przeżyć kwarantannę i nie zwariować?
Dowiedzieliście się, że czeka Was znów przedłużenie o kilka tygodni sam na sam z Waszymi dziećmi. Zapewne w
niejednym umyśle zagościła myśl -,,Przecież my oszalejemy, a dzieci się zanudzą...’’Te trudne dla wszystkich
dni można jednak wykorzystać na rodzinną integrację. Ileż to razy obiecujemy sobie, że zrobimy coś z
dziećmi w weekend czy w święta, a potem brakuje na to czasu? To właśnie jest ten czas! Od czego zacząć?
Wiadomo, że od wspólnej zabawy, ale nie zapominajmy i o obowiązkach. Warto więc zrobić burzę mózgów, by
każdy miał szansę wskazać, co chciałby robić wspólnie z innymi. Rodzinne aktywności trzeba potem planować
tak, aby każdy miał swoje „pięć minut”.

Zacznijcie dzień od ruchu. 15 minut wspólnej porannej
gimnastyki przy otwartym oknie pomoże dobrze rozpocząć
każdy dzień.
Zagrajcie w gry planszowe, to nie tylko rozrywka dla całej
rodziny ale i gimnastyka umysłu. Propozycje gier:
monopoly, zgadnij kto to?, mistakos, dooble, memory…
Najlepszy na świecie zabójca nudy – puzzle, budowanie z
klocków
Zorganizujcie zawody. Dzieci uwielbiają rywalizację, więc
nieważne czy będzie to konkurs na najwyższą wieżę z
klocków, domek z kart, czy kto najszybciej posprząta swój
pokój.
Zaangażujcie dzieci do pomocy i uczcie je samodzielności.
Młodsze dzieci uczcie samodzielności -ubierać się, składać
ubranka, samodzielnie spożywać posiłki, sprzątać po sobie
zabawki, itp. Starsze dzieci (pierwsze próby składania
chowania prania, odkurzanie i mycie podłogi, itp.

OTO KILKA POMYSŁÓW NA TO , ABY CZAS KWARANTANNY PRZEZYĆ
AKTYWNIE I RODZINNIE:



Wspolne zabawy w kuchni. Pieczenie ciasteczek, robienie
kolorowych kanapek.
Piknik w domu. Zaletą pikniku w domu jest to, że
można go połączyć np. z piżama party. Przyda się
namiot. Będą potrzebne koce, herbatka w termosie, jakaś
planszówka, książki i piknikowe przekąski. 
Wirtualne zwiedzanie parków narodowych. Coś
niesamowitego! Okazuje się, że możemy podejrzeć
największe, najpiękniejsze parki narodowe świata bez
wychodzenia z domu. Jest to możliwe dzięki programowi
Google Earthi bezpłatne.
Domowy pokaz mody. Taki z profesjonalnym wybiegiem i
sesją fotograficzną, z ubraniami pożyczonymi od mamy
i od taty.
Zabawa w teatr Przygotowanie scenariusza, ról,
scenografii i aktorów to praca na wiele dni albo na
jedno popołudnie.
Karaoke i koncert
Zabawa w detektywa. Dzieci na pewno z radością
zaangażują się w poszukiwanie skarbu.
Gra w kalambury

Dni spędzone w domu nie muszą być smutnym czasem przed ekranami telewizora i komputera. Postarajmy się
więc cieszyć zdrowiem, śmiechem dzieci i wspólnie spędzonymi chwilami! Zabawy możemy wykorzystać nie
tylko w czasie kwarantanny, ale również w jesienne i zimowe ponure wieczory, w okresie ferii i wakacji, a
także w deszczowa pogodę. Miłej zabawy.

opracowała 
magdalena nowakowska



Ciecz nienewtonowska
3 szklanki mąki ziemniaczanej, 1,5 szklanki
wody, ewen. barwniki spożywcze

Wszystkie składniki należy dokładnie
wymieszać. W razie potrzeby dodaj więcej
wody lub mąki, by uzyskać odpowiednią
konsystencję masy.  Masa powinna być
półpłynna a podczas naciskania twardnieć
W celu  urozmaicenia zabawy można dodać
barwniki.

Masa z sody i mąki ziemniaczanej
szklanka mąki ziemniaczanej, szklanka
sody oczyszczonej, 3/4 szklanki wody

W garnku łączymy sodę z mąką.
Dodajemy wodę i dokładnie mieszamy.
Masę podgrzewamy, aż stanie się
gładka i będzie odklejać się od garnka.
odstawiamy do ostygnięcia. Po kilku
minut starannie wyrabiamy masę by 
 nabrała elastyczności. Z masy można
lepić przedmioty lub wycinać  kształty.
Masę można odstawić do wyschnięcia
lub upiec w piekarniku. Do 
masy można dodać barwniki lub
gotowe wytwory pomalować farbami.

Glut lniany
mielone siemię lniane, wrzątek, ewen.
barwniki spożywcze

Siemię należy zalać wrzątkiem i wymieszać.
Można dodać barwnik. Im 
mniej wrzątku tym bardziej gęsty będzie glut.
W przypadku bardzo małej 
ilości wrzątku powstanie masa podobno do
ciastoliny. Można użyć także 
nasiona siemienia. Przygotowanie jest takie
same, wystarczy zalać 
wrzątkiem.

masy plastyczne

Mannolina
2 szklanki kaszy manny,
wrzątek

Kaszę mannę zalewamy
mała ilością wrzątku. Po
wystygnięciu zagniatamy
masę. Można dodać
barwniki spożywcze.

Piasek kinetyczny pszenny
3 szklanki maki pszennej, pół szklanki
oleju spożywczego

Wszystkie składniki dokładnie
wymieszać. Masa powinna
przypominać w  dotyku mokry piasek.
W razie konieczności dodać oleju lub
też mąki. 
Można dodać barwniki spożywcze.

opracowała 
magdalena nowakowska
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