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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!

„A kisgyalogból, hogy lesz vezér, előretör, végül beér!"
Rajzolhatsz még bábokat vagy színezz úgy, hogy igaz legyen! A
hernyó már nem zöld, tarka, olyan báb színű, amilyenné a
kisgyalog is változhat😊 Ne túl erősen, és ne túl halványan
színezz! Ne lépd át a határoló vonalat!



▪ SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

▪ SAKKPALOTA TORNA

▪ JÁTÉK

▪ SAKKOZZ!

A védett dankasirály nézelődik a d2-n, észreveszi a boldog
kisgyalogot. Odarepül gratulálni, de előtte minden zászlónál
megpihen. Vajon találkozott bábokkal is? Ha leírod az útvonal
mezőit egy lapra, jutalmul online játszhatsz ITT

Babzsákbábot (párna vagy plüss is jó) különböző testrészeiddel
(pl a fejed tetején vagy fejedet előre döntve a tarkódon,
válladon, hátadon) lólépésben szállítsd a képzeletbeli
sakkszőnyeg alapvonaláról a szemközti alapvonalra úgy, hogy
ne essen le, és ne ütközz semmivel. Átérve, ha nem esett le,
vissza is szállíthatod😊Többet is szállíthatsz egyszerre.

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 többet
is megoldanál, akkor jutalmul online játszhatsz ITT , de előtte
döntsd el, hogy igaz vagy hamis a következő 2 állítás. 1.Ha a 
gyaloggal beérünk az ellenfél alapsorára, az győzelmet jelent.
2.Ha a gyalog beér az alapvonalra, királlyá is alakulhat.
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Utánozd a huszár lovát!😊 Tudod, hogy
mit szokott csinálni?
- üget ( fuss magas térdemeléssel)
- zabot, szénát eszik (guggolj le, rugózz néhányat)
- poroszkál (lassan lépj előre 2-t, oldalra 1-et és állj
meg, így haladj a bútorok között)
- alszik (állj meg, számolj 30-ig)
- dühös (helyben magas térd emeléssel, mérgesen fújtass)
- játszik (vidáman ugrándozz)
- figyel (fejed 3-szor jobbra, balra fordítsd)

Adj mattot
A sötét gyaloggal!
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https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/jatsszunk/chesskid
https://learningapps.org/display?v=ps0xutwc320
https://learningapps.org/display?v=p8tsibzbt20

