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SAKKPALOTA KUCKÓ

KREATÍV SAROK

Bumm Bástya eltűnik az erdőben
Megérkeztek a mesebábok a Kockás-hegyhez és kezdetét vette
az tavaszi túra! Felvették túrabakancsaikat, kabátjukat, sapkájukat és
ittak egy finom, forró teát a termoszból, amit Vendi Királynő készített
nekik reggel. A sakkbábok elővették a térképet és már útnak is
indultak. Sétáltak a túraútvonal mentén, élvezték a friss levegőt, a
madarak csicsergését, a kis patak csobogását. Bumm Bástya észrevett
a fák között egy szép, színes madarat, utána ment. Csak néhány
pillanatra láthatta a szépséges madárkát, viszont a társaitól lemaradt.
Megijedt, hiszen nem olyan jó az erdő közepén egyedül
ácsorogni. Ekkor eszébe jutott a mondat, amit még a Sakkpalotában
tanult bástya-tanonc korában. „Csak egyenesen menj!” Mormolta
magában a bűvös mondatot a bástya, hiszen ő a sakktáblán csak
egyenesen előre, hátra és oldalt tud lépni és ütni. A báb csak úgy
szaladt egyenesen előre a hegyi ösvényen, hamarosan meglátott maga
előtt egy szép tisztást. A tisztás közepén pedig már várták társai, Pici
Gyalog és Futi Futó. Nagyon megörültek, mikor meglátták egymást.
Többet, nem maradok le - mondta a bástya és boldogan ült le
egy fatörzsre uzsonnázni.
Egészítsd ki a rajzot úgy, hogy igaz legyen a következő mondat! A két
madár közül az egyik a kisgyalogot látogatta meg, a másik pedig Futi
Futót. Bumm Bástya mellé pedig dobot rajzolhatsz.
Megtanulhatod a sakkrímet!„Rettentő torony, mégis bástya a neve, a
sakktáblán borzasztó az ereje.”
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SAKKPALOTA KUCKÓ
SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

Keresd meg a nagy felhőt! Lépj balra 1, le 1, le 5, jobbra 3, fel
4, le 1, jobbra 1 mezőt! Megtaláltad az összes bástyát a
Sakkpalotában? Sorold fel a mezőket, ahol vannak!

▪

SAKKPALOTA TORNA

A szobában vagy az udvaron
először sétálj lassan, szinte
lomhán, mintha bástya lennél, majd szaladgálj futóként,
ugrándozz jobb majd bal lábon, végül megint sétálj.
Végezhetsz
a
végén
karemeléssel
légzőgyakorlatot
lábujjhegyen, mint a vezér. Ha naponta többször is
megcsinálod, jutalmul online játszhatsz ITT

▪

JÁTÉK

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 kártya csomagból húz ki 8 lapot,
rakd egymás mellé. Fordítsd meg 4-et, vedd a kezedbe és
keverd össze, majd próbáld az eredeti helyére visszarakni. A
családoddal is játszhatod😊

▪

▪ 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. Felfelé vagy lefelé fordított hüvelykujjal is
jelezheted. 1. A bástya mindig egyenes lép. 2. A bástya a
saját bábjait leütheti, annyira erős báb.

SAKKOZZ!

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

Lépj világossal és
adj mattot a
bástyával!
1.Ba8 matt
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