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▪ KREATÍV SAROK
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Írd le azoknak a báboknak a nevét, amelyek titkos néven 
elbújtak a sakkrímben. Ha 4-et találtál, jutalmul online 

játszhatsz ITT

Egészítsd ki a képet! Újat is rajzolhatsz. Segít a sakkrím:
„Hiába sáncolt őfelsége, a nyílt vonalon mégis gyenge.”

Írd le azoknak a báboknak a nevét, amelyek titkos néven
elbújtak a sakkrímben. Ha 4-et találtál, jutalmul online
játszhatsz ITT

https://learningapps.org/display?v=pyw4sswx520


▪ SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

▪ SAKKPALOTA TORNA

▪ JÁTÉK

▪ SAKKOZZ!

A madarak vitorlázva repülnek az erdő felett a 7. és 8. sorban.
Most érkeztek melegebb vidékről. Vajon hol telepednek le?
Sorold fel azokat a mezőket, helyeket, ahol jó lenne nekik!
Ismersz költöző madarat? Melyik mezőn lehetne a fészke? Írd
le egy lapra!!

Keverd össze a sakk-kártya paklit,
majd húzz egy lapot! Ha futó, fuss 3
kört az asztal körül, - gyalog, akkor guggulva menj a szemközti

falig, - huszár, ugrándozva 3 kört a szőnyeg körül, - bástya, akkor 5
fekvőtámaszt a szőnyegen (1-1 a sarkokban és a centrumban), -
vezér, akkor egy kedvenc plüssöddel a fejeden, közlekedj a
szőnyeg körül egyenesen és átlósan 9 megállóval. Egyszerre is
megcsinálhatod 😊

A családod tagjaival vagy tanítsd őket, de előtte próbáld
megoldani a következő feladványt!😊
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▪ A KIRÁLY KÉRÉSÉRE
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1....Ff3 vagyvilágossal Bd8 
matt

Hívd a szüleidet is játszani😊 Egy papírra rajzold le nekik
segítségül az egyszerű bábokat, majd az ujjaddal a hátukra is
egyet. Próbáld úgy, hogy könnyen felismerjék, melyikre
gondoltál. Cserélhettek, ők rajzolnak, neked kell kitalálni.
Bábértéket (számot) is lehet rajzolni. Ha sikerül többször
kitalálnod, akkor jutalmul online játszhatsz ITT

Adj 
mattot világossal 

vagy akár 
sötéttel!

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. 1.A 
futópár a tábla összes mezejére eljuthat, ha ügyesen 
használják. 2. Ha a két bástyánkat egy sorra vagy vonalra 
helyezzük, akkor az kettőzés. 3. A lekötött vezér leütheti a 
sakkot adó bábot. Ha írsz egy igaz állítást, jutalmul online 
játszhatsz ITT

https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/jatsszunk/chesskid
https://learningapps.org/display?v=p9101hcgj20
https://learningapps.org/display?v=pyw4sswx520

