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SAKKPALOTA KUCKÓ

KREATÍV SAROK

Kettős támadás
Egészítsd ki a képet! Rajzolhatsz még bábokat is.

Újat is rajzolhatsz. Segít a sakkrím: „Bástya, futó kettőt
támad, Hopp Huszár villájával akárhányat!”
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SAKKPALOTA KUCKÓ
SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

A h4-en egy bagoly pihen, észreveszi a6-on Bumm Bástya
és hívogatja. Sajnos nem tud mellé szállni, mert nem fér oda.
Ezért a biztonságosabb háztetőt veszi célba. Közben
meglátogatja a szélkakast. Nagyon szereti az öreg királyt,
ezért odaintegetett neki, és leszáll mellé az erkély korlátjára.
Egy kicsit megpihent és folytatta útját felfelé, a zászló felé a
tetőre. Végül hol szállt le, ha a bástya az alsó szomszédja?

▪

SAKKPALOTA TORNA

A szobában vagy az udvaron
először sétálj lassan, szinte
lomhán, mintha egy nagy bástya lennél. Fuss 3 percig, mint a
futó,- végezz 5 fekvőtámaszt, mint az erős bástya, -guggolva
közlekedj, mintha kisgyalog lennél, és végezz karemeléssel
légzőgyakorlatot vezérként, ameddig jól esik😊ha még egyszer
megcsinálod, jutalmul online játszhatsz ITT

▪

JÁTÉK

Vedd elő a sakk kártyát, ha nincs, készíthetsz, elég most a sötét
sereg. Egy lapra elfér, csak a bábokat rajzold rá és a ruhájukra
tegyél egy fekete pöttyöt. A sakk kártya csomagból húz ki 6
lapot. Rakd egymás mellé, próbáld megjegyezni. Fordítsd le,
majd próbáld kirakni sakk bábokkal a húzott sorrendet vagy
rajzold le. A végén megnézheted, hogy mennyi egyezik. Többször
is próbálkozhatsz😊

▪ SAKKOZZ!
Sakkozz a családod tagjaival vagy tanítsd őket, de előtte
próbáld megoldani a következő feladványt! 😊
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Lépj világossal és adj
sakkvezért a huszárral!
1.He6+

▪ 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 bástya mindig egyenes lép. 2. A bástyát
régen toronynak nevezték. 3. A bástya oldalra nem
léphet.

