2
▪

9

SAKKPALOTA KUCKÓ

KREATÍV SAROK

Almás pite a gyalogok kedvence
Meggyógyult Keresztes Király és mindenki szorgosan végzi
a dolgát a Sakkpalota gyümölcsösében, ahol sok szép piros
alma terem. A kisgyalogok feladata leszedni az érett almákat a
fákról. A kicsi gyalogok nem érik el a magas faágakat, ezért
létrára kell mászniuk, a szüreteléshez. Óvatosan kell felmászni a
létrára, nehogy leessenek, ezért szép lassan, egyenként veszik a
fokokat. A létra tetejéről már át tudnak nyúlni átlósan
az almákért. Pont úgy, mint a sakktáblán: ott is egyenesen lép a
gyalog előre, de amikor ellenfél gyalogot üt, azt csakis átlósan
teheti.

„A kisgyalog hőssé vált, a mattra nem hiába várt”
Rajzolj, hogy igaz legyen! Az almafákon összesen 30 alma volt,
minden fán ugyanannyi. A földre esett 2.
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SAKKPALOTA KUCKÓ
SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

A d3 futó órákkal a nyári vihar előtt megfújja figyelmeztetőül a
harsonáját. A távolban játszó b5 és c6 gyalogok nem ijednek
meg, de a templom mögött napozó cicák elindulnak. Hová
mennek? Megtudod, ha c6-ról jobbra 3, balra le 2, jobbra 1,
jobbra fel 2 útvonalon haladsz😊

▪

SAKKPALOTA TORNA

Egy lábon ugrálva juss át 1-szer a szobád
szőnyegének egyik oldaláról a szemköztire,
guggolva 3-szor tedd meg. Majd 5-ször páros
lábon szökdelve kerüld meg a szőnyeg sarkokat, 9-szer futva
(óvatosan) közlekedj átlósan és a sarkok között. Sétálva, lassú,
mély levegővétellel fejezd be a tornát! 😊 Ha naponta 2-szer
megcsinálod, jutalmul online játszhatsz ITT

▪

JÁTÉK

Járd le a szőnyeg egyik sarkából indulva lábujjhegyen, a gyalog
nagyméretű, egyszerű bábrajzát! 2 ferde, 1 fekvő egyenesből
és 1 körből áll😊 Először kirakhatod ceruzákkal, építő kockával
vagy akár csipesszel is. Krétával is felrajzolhatod a járdára😊 A
többi bábbal is próbálkozhatsz.

▪

SAKKOZZ!

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

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
gyalog mindig csak előre léphet. 2. A gyalog bármilyen bábot
üthet, kivéve a királyt.
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