2021-22 ուս. տարվա օրինակելի թեմատիկ պլանավորում
Շախմատ առարկայից
3-րդ դասարան, շաբաթական 2 ժամ, 68 ժամ

Դասի թեման

ամսաթիվ

1
2

Դասի նպատակը

Երկրորդ դասարանի անցած նյութի Վերհիշել նախորդ ուսումնական տարում սովորած հիմնական
հասկացողությունները
կրկնություն

3

Վերջնարդյունքներ
Սովորողը կարողանում է…

Դասագիրք,
տետր էջեր

կիրառել շախմատային հիմնական կանոնները գործնական
առաջադրանքներ կատարելիս:

ժ/ք

2

Մատային դիրքերի ստեղծում

Ծանոթացնել մատային դիրքերին: Զագացնել սովորողների
երևակայությունը:

ստանալ տարբեր մատային դիրքեր՝ օգտագործելով
խաղատախտակից դուրս գտնվող խաղաքարերը:

Գիրք էջ.4-6
Տետր Էջ.3-4

2

Խաղի գրանցում

Ծանոթացնել խաղի գրանցմանը, հիմնական
առանձնահատկություններին:

գրանցել շախմատային պարտիան:

Գիրք էջ.7-9
Տետր Էջ. 5-9

2

Սկզբնախաղ

Ծանոթացնել սկզբնախաղի հիմնական սկզբունքներին:

կիրառելով սկզբնախաղի հիմնական սկզբունքները՝ ճիշտ
պարտիա խաղարկել:

Գիրք էջ. 10-15
Տետր Էջ. 10-15

3

10

Կրկնություն

Վերհիշել նախորդ նախորդ թեմանները, ստացված գիտելիքները կիրառել օգտագործելով ստացված գիտելիքները խաղարկում է
գործնական խաղում:
խաղի սկզբնական փուլը և գրի է առնում:

11

Բաց հարձակում

Ծանոթացնել բաց հարձակում մարտավարկան հնարքին:

արդյունավետ կիրառել բաց հարձակում մարտավարական
հնարքը տարբեր իրավիճակներում:

1

Բաց շախ

Ծանոթացնել բաց շախ մարտավարկան հնարքին:

արդյունավետ կիրառել բաց շախ մարտավարական հնարքը
տարբեր իրավիճակներում:

1

Բաց հարձակման
նախապատրաստում

Զարգացնել սովորողների նվազագույն հաշվողական
կարողություննռրը:Ծանոթացնել բաց հարձակման նախապատրաստում
մարտավարկան հնարքին:

կիրառելով ստացված գիտելիքները՝ գործնականում,
տարբեր իրավիճակներում հասնում է առավելույան
օգտագործելով բաց հարձակման նախապատրաստում
մարտավարկան հնարքը:

Կրկնություն

խմբային խաղ-մրցույթների միջոցով նախորդ թեմաներից ստացված
գիտելիքները օգտագործել տրամագրեր լուծելու համար:

թիմանյին աշխատանքում կիրառել սովորած
մարտավարական հնարքները:

Երկքայլանի մատային խնդիրներ

Զարգացնել սովորողների նվազագույն հաշվողական
կարողություննռրը:Ծանոթացնել երկքայլանի մատային խնդրներին:

վերլուծելով հակառակորդի հնարավոր պատպանության
տարբերականները և իր հարձակման
հնարավորությունները լուծում է երկքայանի մատային
խնդիրները:

Գիրք էջ.22-25
Տետր Էջ. 19-20

2

ճիշտ հաշվարկել նյութական հարաբերակցությունը:

Գիրք էջ. 26-27
Տետր Էջ.21

1

ճիշտ վերլուծելով իրավիճակը գտնել մատային սպառնալիքը
Գիրք էջ.28-34
և կիրառելով տարբեր հնարքներ խուսափել
Տետր Էջ.22-25
պարտությունից:

4
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12
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Նյութական առավելություն և որակ Զարգացնել սովորողների շախմատային դիտողականությունը:

Ծանոթացնել նյութական առավելություն հասկացողության հետ:

1

Գիրք էջ.16-21
Տետր Էջ.16-18

3

1

20
21
22
23

Պաշտպանություն մատից

Զարգացնել սովորողների շախմատային դիտողականությունը:
Ծանոթացնել պաշտպանություն մատից ռազմավարական
հասկացողության հետ:

Դասի թեման

ամսաթիվ

24

Վերջնարդյունքներ
Սովորողը կարողանում է…

Խուսափում պատից

Զարգացնել սովորողների շախմատային դիտողականությունը: Վերհիշել
պատ հասկացողությունը: խանոթացել խուսփում պատից
հասկացողության հետ:

ճիշտ գնահատելով իրավիճակը՝ դիրքային կամ (և)
նյութական առավելության պարագայում գործնականում
խուսափում է պատից:

Կրկնություն

Կիրառել ստացված գիտելիքները գործնական առաջադրանքներում:

վերլուծելով իրավիճակը գտնել ճիշտ ելք տարբեր
տրամագրերում:

25
26

Դասի նպատակը

Դասագիրք,
տետր էջեր

Գիրք էջ.35-37
Տետր Էջ. 26-27

ժ/ք

2
1

Գիրք էջ. 38-39
Տետր Էջ 28

1

Մահապարտ նավակ

Ծանոթացնել մահապարտ նավակ մարտավարական հնարքին:

կիրռաել մահապարտ նավակ մարտավարական հնարքը:

Թագուհին` զինվորի դեմ

Զարգացնել աշակերների երևակայությունը և դիրքի փոփոխությունից
բխող լավագույն տարբերակների հաշվարկման ունակությունը:
Ծանոթացնել թագուհին զինվորի դեմ վերջնախաղերի հիմանական
առանձնահատկություններին:

օգտագործելով թագուհին զինվորի դեմ տարբեր
Գիրք Էջ.40-46
հնարքները, խաղաքարերի համագործակցությունը՝ անկախ ՏետրԷջ. 29-32
զինվորի դիրքից, ուժ կողմով հասնել հաղթանակի:

3

Զինվորային վերջնախաղեր.
§քառակուսու կանոնը¦

Զարգացնել աշակերների երևակայությունը և դիրքի փոփոխությունից
բխող լավագույն տարբերակների հաշվարկման ունակությունը:
Ծանոթացնել զինվորային վերջնախաղում §քառակուսու կանոնը¦-ին:

կիրառել §քառակուսու կանոնը¦-ը , ճիշտ գնահատել
ստացվող արդյունքները:

Գիրք էջ.47-50
Տետր Էջ.33-35

2

Զինվորային վերջնախաղեր.
§սատարման դաշտեր¦

Զարգացնել աշակերների երևակայությունը և դիրքի փոփոխությունից
բխող լավագույն տարբերակների հաշվարկման ունակությունը: Իմանալ
§սատարման դաշտեր¦-ը:

օգտագործել արքայի և զինվորի համագործակցությունը՝
հաղթանակի հասնելու համար:

Գիրք էջ.51-53
Տետր Էջ. 36

1

Զինվորային վերջնախաղեր.
§զինվորների մրցավազք¦

Զարգացնել աշակերների երևակայությունը և դիրքի փոփոխությունից
բխող լավագույն տարբերակների հաշվարկման ունակությունը:
Ծանոթացնել §տեմպ¦ գաղափարի հետ:

ճիշտ հաշվարկել զինվորային մրցավազքի հետևանքները և Գիրք էջ.54-58
գնահտել վերջնական դիրքը:
Տետր Էջ.37-39

2

Զինվորային վերջնախաղեր. կրկնակի
սպառնալիք արքայով

Զարգացնել աշակերների երևակայությունը և դիրքի փոփոխությունից
բխող լավագույն տարբերակների հաշվարկման ունակությունը:

կիրառելով կրկնակի սպառնալի արքայով մարտավական
հնարքը՝ ոչ բարենպաստ դիրքում հասնել ոչ-ոքիի:

Գիրք էջ. 59-60
Տետր Էջ. 40

1

Զարգացնել աշակերների երևակայությունը և դիրքի փոփոխությունից
բխող լավագույն տարբերակների հաշվարկման ունակությունը:

ստանալ հաղթանակած դիրք՝ ճիշտ գնահատելով արքայով
սատարման դաշտը գրավելու անհրաժեշտությունը:

Գիրք էջ.61-64
Տետր Էջ.41-44

2

Կիրառել ստացված գիտելիքները գործնական խաղում:

կիրառելով զինվորային վերջնախաղերի սկզբունքները
հասնել ցանկալի արդյունքի:

Գլուխկոտրուկներ

Զարգացնել աշակերտների երևակայությունը: Ծանոթացնել
գլուխկոտրուկների հետ:

օգտագործելով խաղադաշտից դուրս գտնվող
խաղաքարերը՝ նշված դաշտերի վրա ստանալ անհրաժեշտ
հարվածների քանակը:

Գիրք էջ.65-67
Տետր Էջ. 45-46

2

Երկքայլանի մատային խնդիրգլուխկոտրուկներ

Զարգացնել աշակերտների երևակայությունը: Երկքայլանի մատային
խնդիր-գլուխկոտրուկներ :

ճիշտ պատկերացնելով բերված տարբերակները՝
խաղադաշտից դուրս գտնվող խաղաքարերը տեղադրելով
խաղադաշտի վրա ստանալ մատային դիրքրեր:

Գիրք էջ.68-71
Տետր Էջ.47-50

2

44 Կրկնություն

Կիրառել ստացված գիտելիքները տրամագրեր լուծելու համար:

լուել տարբեր գլուխկոտրուկներ և երկքայլանի մատային
խնդիր-գլուխկոտրուկներ:

45

Մատ երկու փղով

Զարգացնել աշակերտների հաշվարկելու ունակությունները:
Ծանոթացնել երկու փղով մատի հիմնական առանձնահատկությունների
հետ:

օգտագործել բոլոր խաղաքարերի համագործակցությունը՝
հակառակորդի արքային անկյուն մղելու և մատ
հայտարարելու համար:

Դիրքերի համեմատում

ճիշտ պատկերացնելով բերված տարբերակը՝ գնահատել
Նպաստել սովորողների ակտիվ հիշողության ամրապնդմանը: Սովորեցնել
նրա կիրառելությունը դիրքի աննշան փսփոխության
համեմատել դիրքրերը:
դեպքում:

27
28
29
30
31
32

33

34
35
36

37 Զինվորային վերջնախաղեր. քայլի

հերթականության կարևորությունը
38 սատարման դաշտերը գրավելու համար
39 Կրկնություն
40
41
42
43

46
47
48

1

1

Գիրք էջ.72-75
Տետր Էջ. 51-52

2

Գիրք էջ.76-79
Տետր Էջ. 53-56

2

Դասի թեման

ամսաթիվ

49

Դասի նպատակը

Վերջնարդյունքներ
Սովորողը կարողանում է…

Դասագիրք,
տետր էջեր

Կրկնություն

Վերհիշել անցած թեմաների հիմանական հակացողությունները և
կիրառել ստացված գիտելիքները տրամագրեր լուծելու համար:

Սխալի ուղղում

Նպաստել սովորողների ակտիվ հիշողության ամրապնդմանը: Գաղափար
վերլուծելով իրավիճակը՝ ուղղել դիրքի սխալը:
տալ սխալի ուղղման մասին:

Գիրք էջ.80-81
Տետր Էջ. 57-60

2

Մատ երկու քայլից

Զարգացնել սովորողների հաշվողական կարողությունները, հաշվարկի
ընթացքուն սպառնալիք ստեղծելու կարողությունը: Ծանոթացնել
երկքայլանի մատային խնդրներին:

դիրքը ճիշտ գնահատելով՝ օգտագործել բոլոր
խաղաքարերը, մատային սպառնալիք ստեղծելով և մատ
հայտարարելու համար:

Գիրք էջ.82-84
Տետր Էջ.61-62

2

Կրկնություն

Զարգացնել սովորողների հաշվողական կարողությունները, հաշվարկի
ընթացքուն սպառնալիք ստեղծելու կարողությունը:

Լուծել երկքայլանի մատային խնդիրներ:

Աշակերտների ծանոթացնել նյութական առավելություն իրացման պլանի
հետ:

օգտագործել նյաթական առավելությունը հաղթանակի
հասնելու համար:

Գիրք էջ.85-86
Տետր Էջ.63-64

1

Նյութական առավելության իրացում.
փիղ և եզրային(նավակի) զինվոր

Աշակերտների ծանոթացնել նյութական առավելություն իրացման պլանի
հետ: Ծանոթացնել փիղ և եզրային զինվոր վերջնախաղի
առանձնահատկություններին հետ:

դիրքը ճիշտ վերլուծել, թույլ չտալ հակառակորդի արքային
հասնել և վերահսկել փոխարկման դաշտը:

Գիրք էջ.87-88
Տետր Էջ. 65-66

1

Նյութական առավելության իրացում.
§Շախմատի ոգին¦

Աշակերտների ծանոթացնել նյութական առավելություն իրացման պլանի
հետ: Արժևորել զինվորի կարևորությունը վերջնախաղում:

օգտագործլով նյութական առավելությունը՝ ստանալ
անցունակ զինվոր և հասնել հաղթանակի:

Գիրք էջ.89-92
Տետր Էջ.67-69

2

61 Շախմատի աշխարհի չեմպիոններ

Ծանոթացնել աշխարհի չեպիոնների հետ:

ճանացել աշխարհի չեմպիոններին՝ իմանա հատկապես
հայազի չեմպիոնների կենսագրությունը:

Գիրք էջ.93-96
Տետր Էջ.70

1

62 Կրկնություն

Վերհիշել անցած թեմաների հիմանական հակացողությունները և
կիրառել ստացված գիտելիքները տրամագրեր լուծելու համար:

կիրառել ստացված գիտելքները գործնականում և
տրամագրեր լուծելիս:

1

Ամփոփել տարվա ընթացքում սովորած գիտելիքները: Կիրառել
գիտելիքները պրակտիկայում՝ տարբեր տրամագրեր լուծոլիս և
գործնական խաղում:

կիրառելով ամբողջ տարվա ընթացքում ստացված
գիտելիքները ճիշտ խաղարկել խաղի տարբեր փուլերը և
կիրառել մարտավարական հնարքներ:

6

50
51
52
53
54
55
56
57 Նյութական առավելության իրացում

58
59
60

կիրառել ստացված գիտելքները գործնականում և
տրամագրեր լուծելիս:

ժ/ք

2

2

63
64
65

Կրկնություն ամբողջ դասընթացի
վերաբերյալ
66
67
68

