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SAKKPALOTA KUCKÓ

KREATÍV SAROK

Hopp Huszár patkói
Hopp Huszár, miután megkapta a békától a csodálatos
aranypatkókat, úgy döntött, megmutatja a Sakkpalota összes
lakójának az új szerzeményét. A séta alatt rájött a huszár, milyen
hatalmas és gyönyörű a Sakkpalota. Tágas mezők, sűrű erdők és
gyümölcsösök övezik. Egy egész napba telik bejárni és még így is
marad olyan zuga, ahol még senki se járt. Az aranypatkós
lovacskát többen is megnézték, a Pici Gyalog szája nyitva maradt
a csodálkozástól. Bumm Bástya nagyon büszke volt társára. A
sakkfigurák kockacukrokat dobtak a lovacskának, szerették volna
látni, hogyan ugrik az új patkókkal. Egyet oldalra, kettőt fel!
Egyet oldalra, kettőt fel! A lovacska ügyesen felszedte a cukrokat,
L alakban ugrott, akárcsak a sakktáblán! Nagyon különleges
figura. Átléphet bábokat, miközben L alakban ugrik egy
hatalmasat a sakktáblán. Ütni is tud, akárcsak a többi sakkbáb.
Az ellenfele bábját leütheti úgy, hogy a helyére ugrik és
elfoglalja.

Színezd ki a rajzot a történet alapján! Rajzolhatsz Hopp Huszár
mellé vödröt, Bumm Bástya kabátjára négyzet alakú gombokat
vagy ami szerinted hiányzik a rajzról!
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SAKKPALOTA KUCKÓ
SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

Melegen süt a nap. Csónakázni, horgászni is szeretnek a
bábok a várárok vízében. Az a5-ön a huszár kiles az
őrtoronyból. A fölötte lakó Bumm Bástya figyelmezteti a
nyilat tartó Pici Gyalogot, hogy ne lője ki nyílvesszőjét átlósan
lefelé, mert baj lehet belőle. A béka megmenekült a gólyától.
Keresd meg azokat a mezőket, amelyeket a történet alapján
felismersz a Sakkpalotában😊
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SAKKPALOTA TORNA

Kérj a szüleidtől 4 székpárnát,
rakd L alakba. Állj az első párnára,
ugorj huszár módon. Rakd át a szabad 3 párnát L alakba, ugorj
újból. Ha legalább 3-szor átrakod a párnákat L alakba, jutalmul
online játszhat ITT
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JÁTÉK

Vedd elő a sakkbábokat, borítsd az asztalra, nem baj, ha
eldőlt! Szemeddel keresd meg a két sereg azonos bábját, fogd
meg a sötétet bal, a világosat jobb kézzel, és tedd ki a kupac
jobb vagy bal oldalára. Többször is próbálkozhatsz, a családod
tagjaival is játszhatod😊 Ekkor csak egy -egy sereg bábjait kell
párba állítani. Időre is játszhatjátok.
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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! „Ugrásra készen áll a
huszár, bátor lova csak a kezdésre vár.”
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Adj mattot a
huszárral!
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