
Megérkeztek a mesebábok a Kockás-hegyhez és kezdetét vette az
tavaszi túra! Felvették túrabakancsaikat, kabátjukat, sapkájukat
és ittak egy finom, forró teát a termoszból, amit Vendi Királynő
készített nekik reggel. A sakkbábok elővették a térképet és már
útnak is indultak. Sétáltak a túraútvonal mentén, élvezték a friss
levegőt, a madarak csicsergését, a kis patak csobogását. Bumm
Bástya észrevett a fák között egy szép, színes madarat, utána
ment. Csak néhány pillanatra láthatta a szépséges madárkát,
viszont a társaitól lemaradt. Megijedt, hiszen nem olyan jó az
erdő közepén egyedül ácsorogni. Ekkor eszébe jutott a mondat,
amit még a Sakkpalotában tanult bástya-tanonc korában.
„Csak egyenesen menj!” Mormolta magában a bűvös mondatot
a bástya, hiszen ő a sakktáblán csak egyenesen előre, hátra és
oldalt tud lépni és ütni. A báb csak úgy szaladt egyenesen előre a
hegyi ösvényen, hamarosan meglátott maga előtt egy szép
tisztást. A tisztás közepén pedig már várták társai, Pici Gyalog és
Futi Futó. Nagyon megörültek, mikor meglátták egymást. Többet,
nem maradok le - mondta a bástya és boldogan ült le egy
fatörzsre uzsonnázni.

Színezd ki a rajzot a történet alapján!

Bumm Bástya eltűnik az erdőben
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▪ SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

▪ SAKKPALOTA TORNA

▪ JÁTÉK

▪ SAKKOZZ!

d5-ön Bató Bástya kinéz az őrtoronyból, a b5-ön kardozó
kisgyalogokat figyeli. Lehet, hogy később ő is beáll, de most
vigyáz a palotára. Merre menjen, ha útközben 4 világos
bábbal szeretne találkozni? A találkozók mezőit jelöld a
Sakkpalotán vagy rajzold le a bábokat!

Vedd elő a sakkbábokat vagy a sakk kártyát, helyezz magad
elé 6 féle bábot, a szín nem számít. Kérj meg valakit a
családból, hogy mondjon néhány sakkbábot, többször
bástyát is. Te mindig felmutatod a megfelelő bábot. Amikor
bástyát mond, akkor nem szabad felemelned, hanem egy b
hanggal kezdődő szót kell mondanod. Ha többször sikerül😊,
jutalmul online játszhatsz ITT

Sakkozz a családod tagjaival vagy tanítsd őket, de előtte
próbáld megoldani a következő feladványt!😊
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▪ A KIRÁLY KÉRÉSÉRE

Válassz ki 3 feladatot a munkafüzetből és oldd meg, ha 
szeretnél, többet is. Bármikor visszatérhetsz😊, de előtte 
tanuld meg a következő sakkrímet. 
Le is másolhatod. „Rettentő torony, 
mégis bástya a neve, a sakktáblán 
borzasztó az ereje.”

Lépj világossal és
adj mattot a 
bástyával!
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Tegyél 4 széket egy nagy szőnyeg
vagy kijelölt terület 4 sarkába.

Óvatosan, bástyaként sétálj, szaladj, ugrálj páros lábbal
szökdécselve, csípőre tett kézzel sorban minden székhez. A
testvéred is részt vehet a játékban. Vigyázzatok arra, hogy
ne akadályozzátok egymást.😊

https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/jatsszunk/chesskid
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2e4cb89e03e7

