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Abstract. For six years I have been doing activities using the possibilities of the programmes of Ministry of 
Education and Science - the European projects „Success“ and „Your class“. The topic I chose is Chess.

My work on Chess topic started in 2008 when I included it in extracurricular activities of my primary school 
students being their teacher. I started the project „Success“ in 2011/2012 school year. The enthusiasm and quick 
results led to the decision to continue the club’s activity for six years. The clubs are attended by students from 
2nd to 7th grade.

Why did I choose chess? When we think of chess we think of logic, complexity and building strategies. It is 
definitely an intellectual game and it is the „queen“ of this kind of games. It was proved playing chess develops 
the brain of the participant and improves memory. The long life of chess is the most important proof of its 
undeniable success.

Keywords: chess, students, club, logical thinking, geniuses 

Шахът е една от най-популярните игри в цял свят. Шахът не само тренира възможностите на мозъка, 
но и учи децата на основни житейски уроци. Като учител по шах преподавам на учениците си как да взе-
мат решения, упражнявам паметта им, изнасям лекции за силата на волята, логическото мислене, моти-
вацията за победа и приемането на загубата. 

На база опита и знанията, и много положителни резултати, постигнати с моите ученици, представям 
примерна методическа разработка от обучението по шах. 

Тема: „двойна защита на царя“.
Година на обучението: първа, ученици 8-12 години.
Вид на заниманието: за формиране на нови знания.
Цел: надграждане на уменията за игра на шах, чрез изучаване на нова техника;
За постигане на поставената цел се формулират следните задачи:
1. Да се създадат условия за интелектуалното развитие на децата, чрез развиване на умения в прила-
гането на нова техника в играта на шах;

2. Да се развива логическото мислене, изобретателност и внимание;
3. Да се развива паметта и комбинативното мислене;
4. Да се възпитават у учениците увереност, упоритост, способност да приемаш победата и загубата с 
достойнство. Да се осигури спокойна работна среда. 

Дидактически материали: нагледни материали, демонстрационен борд, магнитен шах, шах часовни-
ци, шахове, карти за отделните документи, учебник. Ходът на работата с учениците е даден в таблица 1. 

Таблица 1. Ход на работата

дейност
етапи 

на занимание-
то

време учител ученици забележка

Организа-
ционния 1-2 минути Взаимен поздрав Отношение към групата

НАПРАВИ ГЕНИИ
/за учениците от 2-7 клас/
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Мотивация 10 мин Лекция за силата на во-
лята Сюзън Полгар

Проверка на 
минали зна-

ния
10 мин.

Каква техника е упраж-
нена в последния урок? 
Дайте определение за 

двоен смъртоносен удар.
Какво е решението, кое-
то сте избрали в първата 
схема? (Втори, трети).

Двоен удар 
Посочете определение 
Съставете отговори.

Демонстрационен
борд, магнитен шах, 
креда, обикновена 
дъска, шах компле-

кти за игра

Цялостна про-
верка на зна-

нията
8 мин.

Анализ на изпълнението 
на поставената

работа.
Въпросник за получава-
не на знания по този въ-

прос:
 а) „тактика“.
б)изследване. 

Какво е Shah и начини за 
защита срещу шаха.

„Индивидуална рабо-
та с деца в картите на те-
ма: „. Двоен смъртоно-

сен удар“
Извършване на задачата 

в тетрадките си.
Децата реагират, дават 
определението на шаха 
и списъка за трите начи-

на за защита.

Карти за индивиду-
ална работа с диа-

грами.
тетрадка, писалка.

Shah e методи за за-
щита на царя от ша-

ха.

Нови знания 25 мин.

Следва нова тема: “двой-
на защита на царя от 

шах”.
Формулира се идентифи-
кация и се показва при-
мер на магнитната дъс-

ката.
Задача на учениците е да 
се научат как да използ-

ват тази техника.
Извършване на задачи 

по темата.

Учениците формулират 
дефиницията за мате-
риала, който изучават, 

“двойна защита на царя 
от шах”.

Решение в тетрадките.

Затвържда-
ване 5 мин.

Решаване на задачите, 
поставени на демо бор-

да.
Изпълнение 
на тест за раз-
биране от де-
цата на съдър-

жанието

5 мин.

Извършване на самосто-
ятелна работа.

В кой етап на играта на 
шах, можете да прило-
жите тази нова техника?

Извършване на самосто-
ятелна работа с картите.

Контрол. 
Заключителна 

част
25 мин.

Тематичен турнир.
Анализ за възможността 
да продължат да използ-
ват тази техника в турни-

ри на високо ниво.
Вземане на решение, ло-
гическо мислене, прие-
мане на загубата, воля, 

дисциплина.

Тази техника може да 
се прилага в средата на 
играта е да се матира 
и спечели в данните за 

ендшпила.
Учениците правят оцен-
ка на тяхното потенци-
ално приложение на но-
вата техника, когато иг-

раят.

Игра по двойки.
Обратна връзка от 
учениците и анализ 
на постигнатите ре-

зултати.

Цели на клуба:
  Стимулиране на ангажираността на учениците с интелектуални занимания и запознаване и обога-
тяване на шахматната им култура;
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Методика на обучението

  Откриване на нови таланти в шаха и подпомагането им да участват в различни състезания;
  Популяризиране на шахматната игра сред учениците чрез организиране на шахматни турнири.
Приоритети в дейността на клуба са:

  Повишаване знанията на учениците;
  Участие на учениците в извънучилищни мероприятия, форми, състезания и турнири;
  Създаване на атмосфера на толерантност и взаимопомощ;
  Подобряване на взаимодействията с родителите и обществеността;
  Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското образование и физическата култу-
ра;

Историята, с която мотивирам учениците, открих в интернет, а тя е следната1: Унгарският педагог Лас-
ло Полгар дълго време изучавал детството на гениалните хора. В частност, той изучил детството на Волф-
ганг Моцарт, който традиционно се дава като пример, когато става дума за гении. Ласло изучава биогра-
фията на Моцарт и стига до извода, че геният на Моцарт е бил резултат от възпитанието му. Бащата на 
Моцарт Леополд е бил цигулар и се е занимавал с малкия Волфганг. Моцарт се е учил да свири на цигул-
ка, клавесин, изучавал е пеене, теория на музиката и дори как се съчиняват произведения. На четири го-
дини той вече самостоятелно свири големи фрагменти на фортепиано, а на пет години съчинява първия 
си концерт за клавесин. Ласло Полгар няколко години изучава биографията на велики хора и както казва 
в книгата си „Как да отгледаме гений“ (BringupGenius!), е бил абсолютно сигурен, че при правилното въз-
питание всяко дете може да бъде превърнато във вундеркинд.

Така Ласло решава да направи „експеримент“ в собственото си семейство. През 1969 година му се 
ражда дъщеричка Сюзън. Докато Ласло мислел в коя област да възпита от нея гений, тя случайно нами-
ра в гардероба шаха на баща си. Така се предопределя съдбата й.Самият Ласло много обичал да играе 
шах, а сега той се заемал с възпитанието на гений. Той се занимавал със Сюзън по осем-девет часа всеки 
ден. По-късно тя става международен гросмайстор и световна шампионка. През ноември 1974 година в 
семейство Полгар се ражда София, която също става успешна шахматистка.Но най-голям успех има Юдит, 
която се ражда през 1976 година. За това време Ласло вече, може да се каже, поставя на конвейер про-
изводството на гении. Няколко години по-късно, с постоянно обучение върху философията на шахматна-
та игра, формиране на постоянство и непрекъснато ежедневно усъвършенстване и трите дъщери стават 
изключително успешни шахматистки! Сюзън се превръща в международен гросмайстор и световна шам-
пионка, а Юдит става най-силната шахматистка в света за всички времена и първата жена в десетката на 
световния рейтинг.Попитали я: „Бихте ли могла да станете толкова добра, колкото сте в шаха, в някоя дру-
га област? Математика например?“ и тя отговорила: „Ако прекарвам толкова време, колкото с шаха, би 
било възможно да съм великолепна почти във всичко“.

За мен експериментът на Полгар е доказателство, че талантът е важен, но трудът, който полагаме оп-
ределя дали ще бъдем успешни в живота си или не. А едни от най-важните неща, които са в основата на 
успеха са нашите навици и воля. Те предопределят дали ще отделим нужното време и внимание да се са-
мообучаваме, дали ще прилагаме най-добрите методи за обучение, дали ще сме достатъчно организи-
рани, последователни, целенасочени и в крайна сметка…успешни! Всячески се опитвам да убедя моите 
ученици в изводите от този експеримент и да ги мотивирам в полза на шаха. И резултатите показват, че 
съм успял!

Доказателство за успешния модел на педагогическата практика на автора са многото участия в турни-
ри и състезания и наградите, спечелени от шахматния клуб към Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 
Гоце Делчев (Фигура 1). 
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Фигура 1. Моменти от работата и успехите в турнири и състезания

Заключение 
Шахматният клуб е място за занимания с шах на учениците от цялото училище. През септември  2016г. 

в двора на училището се разчерта шахматна дъска и се проведоха демонстрации от различни партии. То-
ва е знак, че усилията, които полагам са в правилна посока. Мечтата ми е един ден от нашето училище да 
се появи нов шахматен гений, защото тук всеки може да се запознае с тънкостите на тази древна игра и 
чрез системното и практикуване да развива както логическото си и комбинативно мислене, така и цялост-
ния си интелектуален потенциал.

От личен опит познавам очарованието на „кралската игра“ и се опитвам да го направя познато и оби-
чано за децата. Учениците в клуба жадуват да бъдат поучавани и наставлявани. Шахматната игра за тях е 
място, където няма неравноправие. В другите отборни спортове успехът ти може да зависи от твой съек-
ипник, но в шахмата не е така. Равни обстоятелства, равни изходни положения, фигури, дъска, правила – 
сядаш и играеш, колкото можеш. Децата обичат това, защото борбата е равноправна. 

Notes:
1. www.zenom.pro/index.php/statii/ 


