
                                                                          ŠAHOVSKA VADBENA SKUPINA 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo našim nadobudnežem v vrtcu omogočili, da se preizkusijo pri 

ročnih in miselnih spretnostih. V skupini 5 – 6 letnih otrok v enoti Ostržek pri vzgojiteljicah Alenki 

Tekavčič in Maji Poje smo se namreč odločili, da bomo ustanovili šahovsko vadbeno skupino.  

In kako smo začeli? Preprosto, od začetka. Najprej smo med otroci povprašali ali poznajo igro Šah in 

ali bi si jo želeli spoznati. Po pripovedovanjih so nekateri otroci igro že poznali ali se jo celo igrali s 

starimi starši ali starši. Otroci so bili zainteresirani in starši prav tako. Zato smo se odločili, da se 

lotimo igre na poučen in zabaven način.  Igri Šah smo si izposodili od lanskih sodelujočih vzgojiteljic 

katere so Šah dobile od Šahovskega društva Kočevje. Otroške glave so se staknile skupaj in začelo se 

je. Po prvem presenečenju, da si igre res želijo je sledilo še drugo presenečenje. Nekateri otroci so 

namreč pravila igre in imena figur že poznali. Igra med prvima dvema je stekla. Večina otrok je 

pristopila zraven in se začela učiti prvih šahovskih korakov.  Nato smo kmalu k sosednji mizi dodali še 

eno igro in vzporedno je potekala igra med dvema nasprotnikoma. Naša Maja je bedela nad igro, ter 

otroke usmerjala, pomagala pri začetniških težavah in podučila tedaj, ko je bilo to potrebno.  

 

 

                                         

                                      Prvi koraki tretjega udeleženca 



 

                                                    Lej, tako bova naredila 



 

                                                     Že izkušeni mojster in mojstrice 



 

                                                                          Pa sem te zbila 



 

                                                                   Zdaj bom pa jaz tebe  

 

Naša poglavitna cilja, da se otroci zabavajo in poleg še učijo logičnega razmišljanja sta dosežena. 

Seveda so se poleg naučili še mnogo drugih spretnosti in veščin kot so razvijanje koncentracije, 

vizualizacije, orientacije, razvijali so prostorsko razumevanje, ročne spretnosti. Med drugim so si 

otroci ob igranju šaha krepili socialno vedenje saj so morali upoštevati pravila igre in znati 

premagovati poraz.  

 

Pripravila vzgojiteljica Alenka Tekavčič 


