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▪

SAKKPALOTA KUCKÓ

KREATÍV SAROK

Húsvéti Vitorlásverseny
Nagy hajrá volt az idei Húsvéti Vitorlásversenyen a
résztvevők között. Bumm Bástya és Bató Bástya egyszerre
értek be a célba. Így mind a ketten győztesek lettek.
Nemcsak aranyérmet kaptak, hanem az ünnepre való
tekintettel, 1-1 hatalmas csokinyuszit is. Útközben sokat
beszélgettek és összebarátkoztak.

Egészítsd ki a képet, folytathatod a történetet! Segít
a sakkrím is. „Egyenlő a küzdelem, pihenés kell már
nekem, ennek az az ára, békét kötünk mára.”
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SAKKPALOTA KUCKÓ

▪ SÉTA A SAKKPALOTÁBAN
A nyuszitól indulva, látogasd meg a királyt vagy a
királynőt a tavaszi Sakkpalotában! Közben 8 bábnál
pihenj meg. Több útvonalat is kereshetsz. Vissza is
térhetsz a nyuszihoz. Le is rajzolhatod azokat a bábokat,
akikkel találkoztál.

▪ SAKKPALOTA TORNA
Óvatosan, a szobában vagy
az udvaron ugrálj 1 percig, mint a nyuszi a Sakkpalotában,fuss 3 percig, mint a futó,- végezz 5 fekvőtámaszt, mint a
bástya, és 9-szer végezz karemeléssel légzőgyakorlatot,
mint a vezér. Ha egyszerre megcsinálod, jutalmul
párkeresőzhetsz ITT😊
▪ JÁTÉK
Vedd elő a sakk dobókockát, ha nincs, készíthetsz. Tegyél
8-nál több sakk bábot egy zsákba, guríts a dobókockával,
vegyél ki annyit a zsákból, ahányat ér a gurított báb. Rakd
egymás mellé, próbáld megjegyezni. Takard le (akár sállal
vagy kendővel), majd próbáld kirakni sakk kártyával a
húzott sorrendet vagy rajzold le. Kirakhatod a legnagyobb
értéket is .
▪ SAKKOZZ!
Sakkozz a családod tagjaival vagy tanítsd őket, de előtte
próbáld megoldani a következő pattfeladványt! 😊

▪ 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 3
állítás. Felfelé vagy lefelé fordított hüvelykujjal is
jelezheted. 1. A mattot pattnak is hívják. 2. A sakkban
valakinek mindig nyerni kell. 3. A döntetlen a legjobb
eredmény.
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Világos lép és
patt lehetősége van,
de hogyan?
1.Ba8 Ka8 patt
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ONLINE játék! Sakkjátszótér App, ChessKid.com

