
Шах у вртићу



Мотив
За многе одрасле, шах је интелектуално

стимулативна игра у слободно време.

За децу шах је пре свега игра али игра
којом се развија целокупна личност детета.

Шах подстиче развој позитивних
људских вредности, може утицати на побољшање
успеха у школи, спречава насиље међу децом,
подстиче их да размишљају о својој будућности.

Шах је изузетно користан  у васпитању деце. 



КОЈЕ СУ КОРИСТИ ОД ИГРАЊА ШАХА?
Шах је средство којим вежбамо решавање проблема
(проблем ситуације);

Шах доприноси развоју дечјих когнитивних вештина
(закључивање, дедукција, индукција...);
Шах нaм омoгућaвa дa препoзнамо и подстичемо
дарoвитoст код децe
Шах учи децу вредностима озбиљног рада;
Шах доприноси јачању самопоштовања кроз
самоостваривање, самоизграђивање;
Шах чини да дете схвати личну одговорност за властите
акције као и да мора да прихвати њихове последице;
Шах изграђује тимски дух, док истовремено јача
индивидуалност;
Помаже деци при стварању и учвршћивању социјалних
искустава јер шаховска табла уствари, УОКВИРУЈЕ
конфликтну ситуацију - тј. ствара услове за мирну,
безбедну дискусију;
Утиче на концентрацију, визуелизацију, одмереност,
анализу, развија апстрактно мишљење, планирање,
ангажује интуицију;
Помаже детету и одраслом да боље упознају једни
друге кроз тренинг ситуације;



Oчекивања 

Аутор програма „Научимо шах кроз игру“ 
је мр Бранислав Шухартовић, 
председник Шаховског савеза 

Браничевског округа и  међународни 
шаховски судија.

“ Програм је намењен малишанима 
узраста од 5-7 година и састоји се од 

низа игрица помоћу којих се они 
упознају са шаховском таблом и 

кретањем шаховских фигура. После 2-
3 месеца у стању су да одиграју прву 

партију, а убрзо потом и прави 
шаховски турнир. “



Циљ програма је да подтиче развој интелигенције, 
креативноти, пажње, упорности, такмичарски дух и 
друге позитивне особине код деце. 

Програм реализују васпитачи уз логистичку подршку 
Шаховског савеза Браничевског округа.





Програм обуке

1) увођење деце у свет шаха и настанак шаховске 
игре – прича о два краљевства (могућност да 
васпитач осмисли бајку према узрасту и 
сопственом афинитету..)

2) Постављање фигура на шаховској табли у 
почетни положај уз именовање фигура

3) Упознавање са шаховском таблом као пољем за 
игру

4) Упознавање начина кретања конкретних  фигура 
по редоследу у зависности од њихове функције, 
вредности и моћи у игри

5) Овладавање правилима игре и способност 
играња са партнером



IV Значај пројекта“Научимо шах кроз игру“ 
за реализовање васпитно образовног рада у 

Предшколској установи

Значај играња шаха на раним узрастима 
је вишеструки. Шах као игра је проткан кроз 
целокупан в.о. рад. Код деце која су 
похађала шах у вртићима приметили смо 
напредак у свим областима в.о.рада

Деца су са лакоћом и разумевањем 
усвајала одређена знања а притом су могла 
да користе своје искуство тј. стечена знања 
из шаха. 



Методика почетних математичких 
појмова

Логичко математичка сазнања
• Познавање места свакога од упознатих бројева у 

бројном низу на основу међусобног поређења, бројање 
унапред и уназад –шаховска табла је обележана 
бројевима.

• Уочавање скупова, формирање скупова и утврђивање 
припадности појединих елемената скупу- формирамо 
скуп белих и скуп црних фигура, скуп фигура које се 
крећу укосо, скуп фигура које се крећу по 1 поље.

• Бројање предмета према обрасцу или задатом броју –
поређај  5 пешака црне боје, 3 пешака беле боје , 1 
ловца црне боје и 1 топа беле боје.

• Усвајање појма броја – бројимо и утврђујемо број 
белих и црних поља, број фигура беле боје и црне , 
број одређених фигура.



Примери радних листова



Прост орно сазнање
• Кретање кроз простор у разним правцима 
прелазећи препреке - кретање фигуре“коњ“
која има могућност прескакања других фигура
• Испитивање простора у односу на сопсвено тело,
затим, заузимање и уочавање разних положаја
сопственог тела и појединих предмета и 

коначно предмета међусобом.
Када започињу шаховску партију табла је увек
испред детета, 

поред леве руке прво поље мора бити црно, 
насупрот детета је дете противник, 
десно од краљице налази се краљ а лево ловац, 
испред коња је пешак...
• Игре стратегије које укључују распоређивање
• и покретање фигура у простору- играње шаха
• Уочавање релација међу предметима и њихово представљање на 

макети, графички или описивање њиховог положаја речима -
ређање фигура на таблу и описивање где се која налази и како се 
креће



Операције геомет ријским облицима
• Уочавање и разликовање геометријских облика - деца се на самом 

почетку упознају са шаховском таблом која се састоји од квадрата
Решавање проблема
• Уочавање и формулисање проблема,
стварање плана његовог решавања, 

формулисање примењиваих хипотеза,
заснованих на анализи
укључених фактора – играње шаха
• Флексибилно мењање приступа решавању
проблема уз избегавање замки које постављају
перцепција и рутина.За то је потребно слику 

окренути у свести,променити угао посматрањa, 
гледати ствари са туђег становишта, 
пронаћи нову статегију поступања - играње шаха
• Истраживање алтернатива и нових могућности 
за решавање неког проблема,трагање за
више решења на различите начине и избор 

најефикаснијег, најоригиналнијег решења – играње шаха



Методика развоја говора
Богаћење дечјег рачника
• Проширивање дечјег искуства и појмова чији су називи речи, адекватно 

коришћење рече и у говору – деца се упознају са новим речима тј. појмовима 
приликом упознавања са шахом : 

мат, пат, реми,пиун, рокада..
Вербално изражавање и комуникација
• Разговори у разним ситуацијама 
са разним саговорницима
• Прилагођавање комуникације контексту 
( месту, ситуацији, улогама, времену којим се располаже,
броју саговорника односно, водећи рачуна
о неким конвенцијама приликом употребе говора,
када се и шта некоме говори) –
комуникација деце приликом шаховских турнира
приликом играња симултанке са велемајсторима шаха, 
упознавање и комуникација са велемајсторима, 
комуникација са противником за време партије.



Монолошки говор и причање
• Вољно памћење и сећање на поједине догађаје ради 

њиховог причања – деца причају своја искуства са 
турнира.

• Способност препричавања приче, не испуштајући из ње 
битне моменте, поштујући редослед и логику збивања и 
чинећи то изражајно, а без претераног застајкивања, 
јасно и разумљиво слушаоцима – деца су уведена у свет 
шаха уз помоћ приче коју су осмишљавали васптачи. 
Деца су препричавала причу другарима.

Говорно ст варалаштво
• Измишљање причица према теми и плану које 

предлаже васпитач или дете – деца осмишљавају причу 
за сваку фигуру у шаху, како је настала.

• Завршавање приче коју је започео вастипач а која је 
прекинута у неком драматичном моменту – приче за 
увођење у свет шаха деца мењују крај, свако 
осмишљава свој крај приче.



Драмске активности

• Способност комуникације  са другима на разне начине, 
будући да драмске активноти подразумевају ситуације 
говорења и слушања, разумевања других и напоре да се 
од њих буде схваћен, посматрања њиховог понашања и 
подешавање сопственог понашања тако да га они могу 
протумачити – деца су играла шаховску партију 
глумећи фигуре шаха, играјући на великој шаховској 
табли и изговарајући одређен текст.

• Вештина облачења, прерушавања, коришћења маски , 
костима и шминке као изражајних средстава..

• Глума – шах фигуре
• Имитације – деца често имитирају партнера тако што 

повлаче приликом отварања исте потезе.



Kraljica,dama nikad nije 
sama

“Ja sam kralj”

“Hop pa skok” 



Методика ликовног васпитања

• Способност уочавања боја као својства предмета 
и њиховог именовања –

уочавамо боје на шаховској табли, 
закључујемо да поља на табли
могу бити не смо бела и црна већ и 
других боја као и фигуре. Битно је да 
постоје тамније и светлије боје 
на табли као и фигура.
• Смисао за обликовање –
израђујемо шаховске фигуре од пластелина
• Бојимо у радним лостовима шаховсе фигуре, 

табле , путеве кретања.....



Методика упознавања околине

• Јачање поверења у своје способности и тежња за ослањањем 
на сопствено искуство и логику приликом постављеног 
проблема – играње шаха

• повезивање искустава стечених изван вртића са онима која се 
стичу у организованом васпитно – образовном процесу, 
учењем, у игри и игроликим активностима

• играње шаха у свим приликама ван вртића



Методика музичког 
васпитања

• Изводимо ритам 
пљескањем рукама и 
ударањем ногама о под –
пљеском руку или ударцем 
ногу о под означавамо 
колико поља може да се 
креће одређена фигура

Методика физичког 
васпитања

• Формирање и учвршћивање 
способности овладавања 
простором кроз кретање у 
њему које је координирано, 
складно, уравнотежено

• Ходање са заустављањем, 
враћањем, обилажењем 
предмета, право, укосо, 
напред, назад. Кретање 
према упутствима у задатим 
правцима – на шаховском 
пољу (под радне собе) деца 
(шаховске) фигуре се крећу 
по налогу деце која „Играју 
шах“



V даље развијање програма

• Проширивање пројекта и на 
остале општине 
Браничевског округа.

• Oрганизован је и летњи 
семинар за обуку васпитача 
који реализују пројекат 

• Семинар представља 
додатну разраду и 
проширење првог.  Тада је 
организован и турнир међу 
учесницама и додела 
уверења о савладаном 
програму стручног 
усавршавања. 



• У октобру 2011. године крећемо са реализацијом постављеног задатка 
у оквиру остваривања циља проширивања на остале објекте и 
општине Браничевског округа. Тада се у реализацију пројекта 
„Научимо кроз игру“ укључују још три објекта ПУ из Пожаревца као и 
ПУ из околних општина тачније из Малог Црнића, Великог Градишта и 
Петровца на Млави. Рад је настављен са децом која су већ похађала 
шах у предходном периоду и укључују се  нова деца која су била 
заинтересована.

• У радној 2011/2012.години организована су, такмичења на нивоу 
објеката. У јуну је организовано прво првенство вртића Браничевског 
округа у шаху, у Костолцу.



• У наредној радној години 2012/2013.  је рад настављен , 
а као циљ се поставља даље проширивање програма 
укључивањем објеката који нису били обухваћени.Тада 
се ради и на усавршаваљу васпитача који реализују овај 
програм као и  укључивањедеце млађег узраста  од 3-4 
године . Ради успешнијег остваривања програма 
месечно су одржавани састанци са инструкторима из 
шаховског савеза где су излагани проблеми који су се 
јављали у раду, размењивана искуства у циљу 
постизања бољих резултата, постизани договори око 
планова за наредни период. Васпитачи реализатори су у 
овој радној години проширили своја знања кроз рад на 
рачунару и обука у SWISS menagеr u. Тиме је 
омогућено васпитачицама да самостално организују 
шаховска такмичења и воде шаховску администрацију.



битни догађаји :
• Првенство основних школа Браничевског округа у које 

се укључују и вртићи први пут
• гостовање групе истакнутих велемајстора Ане 

Бендераћ, Ирине Чољушкина, душана Рајковића и Бошка 
Абрамовића  вртићу „Пчелица“ у Пожаревцу.  Тада је 
био презентован рад свих васпитача а њихови утисци и 
коментари о овом програму били су крајње позитивни. 

• Турнири по објектима
су још квалитетнији и бројнији
• II првенство вртића Браничевског
округа у вртићу „Невен“ и III првенство

у “Пчeлици” у Пожаревцу
• Васпитачица Миленка Златановић
стекла звање националног шаховског
судије.





Анкета

• анкетирано је 76 родитеља 
деце која су била обухваћена 
програмом

• aнкета је имала 12 питања 
претежно отвореног типа, а 
родитељи су одговарали 
анонимно.

циљ
• да сазнамо и више о 

мотивацији родитеља да децу 
укључе у овај програм, 
њиховим ставовима и 
вредновању постигутог

• евалуацијом сазнамо шта смо 
и кoликo постигли и такo 
нaпрaвмо план зa дaље
развијaњe програмa



Добит за дете:

• самопоуздање
• изграђено поверење а уједно и одговорност за 

своје поступке,
• научило је да планира и анализира, размишља, 
• концентрација је боља;
• развијена толерантност, објективност, 

праведност; 
• дете као јака индивидуа и уједно део доброг 

тима; 
• даровитa децa су дoбилa прилику да се искaжу и 

у шaху, да нaпредују и усaвршaвају





Добит за васпитаче:

• васпитачи су овладавши још једном 
вештином постали компетентнији ,

• као професионалци изградили добру 
сарадњу са друштвеном средином и 
унапредили сарадњу између колега,

• самим тим обогатили и надоградили 
своја професионална знања и искуства. 

• Унапређена  сарадња на релацији 
родитељ-дете-васпитач 



Добит за родитеља: 

• срећно и задовољно дете – срећан и 
задовољан родитељ.

Писма родитељa


