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Keresztes Király nagyon megfázott, magas láza miatt már az
összes Pici báb aggódott. Pici Gyalog azt mondta, hogy majd
repülővel elmegy gyógyszerért a sötétekhez. A gyaloggal tartott
az összes társa, így összesen nyolcan ültek a repülőgépben.
Tudják, egyedül nem sokat érnek, de ha összefognak, erejük
megsokszorozódik a Sakkpalotában és a sakktáblán is. Igaz, hogy
értékük csak 1 a sakkban, de egy csapatnak 8 gyalogja van. Pici
Gyalog miközben vezette a repülőgépet, csak azt mondogatta,
amit a sakktáblán is szokott- csak egyenesen előre egy lépést! A
hős csapat hamar megjárta a sötétek földjét, és Pici Gyalog
diadalmasan hozta a gyógyszert kedves öreg királyának. A gyalog
jótettét azóta is emlegetik. Vajon a király meggyógyult az
orvosságtól?

Színezd ki a rajzot a történet alapján! Rajzolhatsz címert a
repülőre.



▪ SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

▪ SAKKPALOTA TORNA

▪ JÁTÉK

▪ SAKKOZZ!

A gyaloghintóból kiszállva, Kiril Király elmondta a báboknak,
hogy az erdőben nem szabad hangoskodással zavarni az
állatokat. Voltak az erdőben? Kinél pihentek meg a séta
végén? Hamarosan megtudod😊 A gyaloghintótól indulj el a
következő útvonalon: jobbra 5, fel 3, balra 5, balra le 1, jobbra
5, fel 2, jobbra fel 1.

Rakj sakkbábokat egy asztalra, takard le egy kendővel! Tegyél 2
széket néhány lépés távolságra az asztaltól. Találomra fogjál
meg egy bábot, nevezd meg, majd nézd meg. Ha egyezik,
futva, kezedben a bábbal, kerüld meg a bal oldali széket, tedd
rá a bábot és fuss vissza, legalább 6-szor ismételd meg a
játékot😊 Amikor hamis a megnevezés, akkor a jobb oldali
székre le kell ülnöd, majd futás vissza, kezedben a bábbal, amit
nem rakhatsz le. Ha legalább 5 báb van a széken, akkor
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! „Nagyon bátor a kis gyalog,
retteghetnek már a nagyok.”Mely szavaiban bújt el titkos
néven (a-o) a gyalog? Leírhatod😊

Adj mattot a 
világossal!
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Táncolj, mozogj a Cikcakk sakk
dalra egy képzeletbeli sakktáblán,
ami párna, újság, szőnyeg, … lehet😊 Táncolhatnak veled a
családod tagjai is.

https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/jatsszunk/chesskid
https://learningapps.org/display?v=pfas2gad520
https://www.youtube.com/watch?v=9eZyUvtP-_E

