
SZKOŁA SZACHOWA
„CZARNY KOŃ”

Zapisy na zajęcia:
kontakt@czarnykon.net.pl

 tel. 691-855-524

Oferta dotycząca zajęć szachowych dla uczniów

ChSP „ARKA” we Wrocławiu
w roku szkolnym 2021/2022

(organizujemy zajęcia szachowe w szkołach i przedszkolach
- stacjonarne i online, grupowe i indywidualne).

Zalety płynące z nauczania królewskiej gry:

   - szachy rozwijają pamięć i wyobraźnię,

   - uczą logicznego i geometrycznego myślenia,

   - skłaniają do samodzielnego podejmowania decyzji,

 - utrwalają nawyk „myślenie przed działaniem”,

 - wyrabiają umiejętności skupienia i uwagi,                            

 - uczą kultury i sportowego współzawodnictwa,

 - pomagają w nauce innych dziedzin,

         - są doskonałą zabawą.

SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ” prowadzi zajęcia

szachowe dla dzieci i młodzieży już od ponad 21 lat !

Zapraszamy do współpracy.



     Zajęcia:

● 45 minut raz w tygodniu (zajęcia grupowe),

● grupy zajęciowe do kilkunastu osób (12-16 uczestników),

● Wyposażenie uczestnika zajęć:
sprzęt szachowy (profesjonalne szachy i zegary szachowe, pomoce 
do prowadzenia zajęć) zapewnia Szkoła Szachowa „Czarny Koń”;
dzieci posiadają na zajęciach również swoje szachy.

● Na zajęciach wykorzystywane są elementy sportowego treningu 
szachowego, m. in.:
- ćwiczenia pamięciowe,
- ćwiczenia rozszerzające pole uwagi,
- zadania taktyczne (kombinacje, realizacja przewagi),
- zadania strategiczne (rozwijanie umiejętności planowania),
- kontrolowane rozgrywanie partii szachowych,
- indywidualne i grupowe rozwiązywanie zadań i problemów      
  szachowych m. in. na tablicy demonstracyjnej,
- gra na czas przy użyciu zegarów szachowych,
- turnieje szachowe o mistrzostwo grupy np. pod koniec semestru,
- kurs debiutów szachowych,
- ciekawostki i problemy szachowe,
- elementy historii szachów.

● Osoby prowadzący zajęcia - instruktorzy współpracujący ze Szkołą 
Szachową “Czarny Koń” posiadają odpowiednie kwalifikacje i zaświadczenia:
- tytuł instruktora sportu w dyscyplinie szachy (instruktor szachowy),
- wysoki poziom szachowy potwierdzony wieloletnią przynależnością 
  do klubów i sekcji szachowych, występami w turniejach.

● Cena zajęć:
- indywidualne umowy z rodzicami - 100,00 zł miesięcznie od osoby 
  (płatne miesięcznie na konto wg umowy).

Zapraszamy do współpracy.

Zgłoszenia zainteresowanych osób na kontakt:

                                                                                    instruktor szachowy

                                                                                    Rafał Małecki             

                                                                                    kontakt@czarnykon.net.pl

                                                                                    tel. 691-855-524                          

                                                                                                               


