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SAKKPALOTA KUCKÓ

KREATÍV SAROK

Erdei futóverseny
Keresztes Király telefonja tönkrement, a postagalambot pedig
éppen nem találták a kisgyalogok, hiába keresték. A király
haragos lett, hiszen igazán fontos megbeszélni valója lett volna a
sötét királlyal a holnapi sakkcsatáról. Futi hallotta, hogy a király
bosszankodik. Beszaladt a Sakkpalota tanácstermébe és
felajánlotta szolgálatait.
- Majd én elviszem az üzenetet a sötéteknek! Igaz, múltkor
leütöttem több figurájukat, de most békeidő van - mondta a
futó. A király megörült, hiszen a futó, a hírnök hamarabb
visszatérhet az átlókon!
- Igazán ügyes voltál Futi a sakktáblán! - dicsérte Keresztes Király
a bábot.
- De ne feledd, egyszerre Te is csak egy bábot üthetsz le
a sakktáblán, akár csak a többi figura! Futi délelőtt indult és
még napnyugta előtt hazaért a Sakkpalotába.
- Most már nem aggódom a holnapi sakkcsata miatt nevetett Keresztes Király.

Színezd ki a rajzot a történet alapján!
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SAKKPALOTA KUCKÓ
SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

Futi Futó megfújta a harsonát, így köszönt el a királyi pártól.
Vajon honnan indultak, kikkel találkoztak, ha a következő
útvonalon értek a kapuhoz? g5-ről le 1, balra 2, jobbra le 1,
balra 2, balra fel 2, jobbra fel 1, le 3
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SAKKPALOTA TORNA

Kérj meg valakit a családból,
hogy hangosan sorolja a sakkbábokat,
addig te szaladgálsz. Amikor a futót hallod, meg kell állnod
keresztbe rakott kézzel és lábbal. Ha sikerült, folytatódhat a
szaladgálás, lassú sétával fejezheted be. Naponta többször is
megcsinálhatod😊
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JÁTÉK

Vegyél elő egy sapkát vagy kalapot! Rakd bele a világos
sakkbábukat, ha nincs, akkor a bábszínű színes ceruzák is jók
lesznek😊 Nem baj, ha nincs annyi, a méret nem számít.
Húzzál ki a sapkából 5 bábot (ceruzát), tedd egymás mellé az
asztalra, próbáld megjegyezni. Takard le egy kendővel, próbáld
egy lapra lerajzolni a bábokat a húzott sorrendben. Többször is
próbálkozhatsz, a családod tagjaival is játszhatod😊
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SAKKOZZ!

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

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! „Átlósan nyargal a fürge
futó, párban támadva nagy ragadozó.” Csak magánhangzókkal
is próbáld elmondani😊
Jutalmul online játszhatsz ITT
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Adj mattot a
futóval!
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