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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.

Egészítsd ki a rajzot! A futópálya mellett virágok is voltak.
Ugyanannyit rajzolj Futi Futó mellé is, amennyit Pici Gyalognak
rajzolsz! Ki is színezheted😊

„Átlósan nyargal a fürge futó, párban támadva nagy ragadozó.”



▪ SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

▪ SAKKPALOTA TORNA

▪ JÁTÉK

▪ SAKKOZZ!

Futi Futó amikor meglátta, hogy elkészült az ebéd, megfújta a
harsonáját. Vendi Vezér is kiment az erkélyre, hogy megnézze
mi történt. Eszébe jutott, hogy szól a kardozó kisgyalogoknak,
mert még nem indultak el. Milyen útvonalon ment, ha
először elment gyalogokért, csak utána az ebédlőbe?
Felsorolhatod vagy megmutathatod a mezőket, akár a
szüleidnek is😊Ha többféle útvonalat is tervezel, jutalmul
online játszhatsz ITT Vedd elő a sakk kártyát, ha nincs, készíthetsz. Egy lapra elfér

egy sereg. Csak a bábokat rajzold rá, a sötétek ruhájára tegyél
egy fekete pöttyöt. A sakk kártyacsomagot keverd össze, majd
tedd lefordítva egyenként a lapokat az asztalra, és kezdődhet a
párkereső játék😊

Sakkozz a családod tagjaival vagy tanítsd őket, de előtte
próbáld megoldani a következő mattfeladványt!😊
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▪ A KIRÁLY KÉRÉSÉRE
Válassz ki 3 feladatot a munkafüzetből és oldd meg, ha 
szeretnél, többet is! Bármikor visszatérhetsz😊, de előtte
döntsd el, hogy igaz vagy hamis a következő 2 állítás. 1. A 
futónak csúcsos sapkája van. 2. A z ellenfél bábjait a futó
leütheti az átlókon.
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Vegyél elő 1 kicsi labdát, ha nincs,
jó lesz újságpapírból egy nagy
papírgalacsin. Jobb majd bal kézzel dobd fel 3-szor, próbáld
mindig elkapni. Pattogtasd (dobd fel a galacsint) 5-ször, közben
próbálj mindig egyet tapsolni. Zsonglőrködj! Jobb kézből a
balba, majd vissza dobálgasd a labdát folyamatosan 9-szer,
közben lassan próbálj leguggolni és felállni. A tornát királyként
vagy királynőként, sétálva fejezheted be😊

Adj mattot a 
futóval!

https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/jatsszunk/chesskid
https://learningapps.org/display?v=p8t3029mn20

