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Pedagógus: Horváth Vince  

Foglalkozás: Sakk szakkör 

Évfolyam/osztály: 1.m 

A foglalkozás célja és feladata: A vezér menetmódjának, alapállásban a helyének megismerése 

Az Őszi Pedagógiai Napok témájával kapcsolatban az órán kiemelt feladat az érzelmi, értelmi nevelés és az értékelés kapcsolatának 

bemutatása: 

Érzelmi nevelés: biztonságos, oldott légkör megteremtése, pozitív megerősítés, önbizalom erősítése 

Értelmi képességek fejlesztése: A finommotorika, az analízis-szintézis, számlálás, megfigyelés, memória fejlesztése.  

Tájékozódás síkban.  

Összehasonlítás – megkülönböztetés. 

Lényeglátás fejlesztése. 

Értékelés: önértékelés; egyéni, fejlesztő értékelés 

A foglalkozások didaktikai feladatai: Ismeretszerzés, ismeretek alkalmazása, elmélyítése a fokozatosság és rendszeresség figyelembe vételével, 

ellenőrzés, értékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: matematika 

Felhasznált források: Polgár Judit: Sakkpalota 1. Tankönyv OFI 2013. 

    Polgár Judit: Sakkpalota 1. képességfejlesztő munkafüzet OFI 2013. 

    Sakk-logika 1-4. évfolyam Kerettanterv 

    Németh Zoltán: Sakk kezdőknek Sport Kiadó 2015.  

Dátum: 2017. november 14.  

 



Idő 
(perc) 

Fejlesztési feladat Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek 
Didaktikai 

feladat 
Munkaforma Módszerek Eszközök 

1 Kognitív képesség Találós kérdés  

A találós kérdés 

megfejtése 
Ráhangolódás  Frontális   

1  A foglalkozás céljának, 

feladatainak ismertetése. 
 Motiválás    

5 
Finommotorika, taktilis 

érzékelés fejlesztése 

„Fogd meg és találd ki!” 

játék felelevenítése 

A tanuló tapintás alapján 

megnevezi a zsákból 

kihúzott sakkbábut 

Felidézés 
Frontális, 

egyéni 

Játék, kérdés-

felelet, beszélgetés 

Vászonzsák, 

sakkbábuk 

5 

Emlékezet, 

megfigyelés, 

összehasonlítás - 

megkülönböztetés 

A vezér megjelenési 

formáinak összehasonlítása, 

megfeleltetése  

Válogatás, párosítás. A 

gyerekek sakkfigurák 

közül kiválogatják a 

vezéreket. 

Előzetes 

ismeretek 

felidézése, 

ismeretszerzés 

Frontális, 

csoport 

Kérdés-felelet, 

beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

Demo tábla, 

applikáció, sakk 

készlet 

6 

Analízis – szintézis, 

megfigyelés, 

tájékozódás a síkban 

A vezér menet- és 

ütésmódjának 

megismertetése 

Hogy lép a vezér? Hogy 

üt a vezér? 

feladatmegoldás 

Ismeretszerzés Frontális 

Tanári 

magyarázat, 

bemutatás, 

összehasonlítás 

Demo tábla,  

1. feladatlap  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Szabálykövetés  
A már ismert „Szoborjáték” 

játszása 

A gyerekek szabadon 

mozognak, adott jelre 

mozdulatlanná 

dermednek, majd az 

újabb jelre  

megelevenednek. 

Motiváció Frontális Játék  

22 

Analízis – szintézis, 

megfigyelés, 

tájékozódás a síkban, 

lényeglátás fejlesztése 

A vezér menetmódjának és 

ütésének gyakoroltatása, 

ellenőrzése 

Feladatlap megoldása Alkalmazás 

Frontális, 

egyéni 

tanári bemutatás, 

feladatmegoldás 
2-3. feladatlapok 

3 Értékelés 
Órai aktivitás, egyéni 

teljesítmények 
Önértékelés Értékelés    



1. feladatlap 
 

 

 
 

 

 
 



2. feladatlap 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



3. feladatlap 

 

 

 

 

 

 

 

 


