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SAKKPALOTA KUCKÓ

KREATÍV SAROK

Gyalogból vezér
A Pici Gyalog hétvégén társaival az állatkertben
járt, és csodálatos élményekben volt része. Látott tigrist,
oroszlánt, majmokat, zsiráfot és még ki tudja milyen állatokat.
De az összes közül a legjobban a lepkeház különleges lakói
tetszettek a kisgyalognak.
-A pillangók nem úgy születnek, hogy ilyen gyönyörűek.
Kis hernyóként élnek, majd egy napon bebábozódnak. Hosszú
idő alatt a bábban pillangóvá válnak, majd kibújnak és
elszállnak csodálatos lepkeszárnyaikon –mesélt a királynő.
-Pici Gyalog, ha ügyes és kitartó vagy, egy szép napon Te
is válhatsz vezérré. Ha eléred az alapsorukat, átváltozol.
Többé nem leszel kicsi gyalog, aki gyenge és csak egyet tud
lépni. Vezér lesz a neved, és vezérként közlekedhetsz a
sakktáblán – fejezte be a királynő.
Pici Gyalog szívét remény töltötte el, hogy egy napon a
legjobbak között lehet!

Színezd ki a rajzot a történet alapján! Rajzolhatsz még
bábokat, vagy ami szerinted hiányzik a rajzról! Jó tanács a
színezéshez: Ne lépd át a határoló vonalat, halványan színezz!
😊
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SAKKPALOTA KUCKÓ
SÉTA A SAKKPALOTÁBAN
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Pici Gyalog és barátai akadályversenyen vettek részt a folyó
partján, nem messze a Sakkpalotától. Amikor meghúzták a
toronyórán a harangot, már ugrottak is be a vízbe.
Úsztak előre amilyen gyorsan csak tudtak, hogy átérjenek a
folyó túlsó partjára. Majd futottak tovább, minden akadályt
kikerülve a célig. Te most a Sakkpalotában sétálj a
harangtoronyból indulva a kapuig, hogy onnan szurkolhass😊
Válaszd ki azt az 5 mezőt, amelyeken megállsz, mielőtt a
kapuhoz érsz! Ha le is írod egy papírra, jutalmul online
játszhatsz itt

▪

ÁTALAKULÁS TORNA

▪

JÁTÉK

Guggolj le, kuporodj össze, a szemedet is
becsukhatod! Oyan, mintha aludnál,
akár a kis hernyók bebábozódva. Kicsit várj, majd nyisd ki a
szemedet és emelkedj fel, mint amikor a hernyó kibújik a
bábjából. Karod lazán lógjon, körözz a fejeddel minden irányba
néhányszor. Testedet finoman mozgasd át. Lábaddal óvatosan
rúgj néhányat oldalra, mintha most kelnél fel az ágyból egy
kiadós alvás után. Lassan egyenesedj ki, nyújtózkodj, majd
szaladgálj (szállj) kedvedre, mintha lepkévé alakultál volna😊

Vedd elő a sakkbábokat (sakk-kártyát), rakd olyan távolságra
egymástól, hogy köztük kényelmesen tudj közlekedni.
A gyalogokat átlépve, a tiszteket kikerülve jobb majd bal lábon
ugrálva, négy kézlábon kerülgetve. Kúszni, mászni, osonva,
kígyózó mozdulattal is lehet😊 Ha még egyszer megcsinálod,
jutalmul online játszhatsz itt

▪

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
másold le szavanként bábszínekkel a következő sakkrímet! „A
kisgyalogból, hogy lesz vezér, előretör, végül beér!"
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