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Egészítsd ki a képet! Rajzolhatsz még bábokat, fákat, bokrokat,
rajta madarakat. Ki is színezheted. Újat is rajzolhatsz. Írhatsz
verset vagy történetet a képről. Segít a sakkrím: „ Mindegy,
hogy vezér vagy gyalog vagyok, ha egyszer én mattot adok!”



▪ SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

▪ SAKKPALOTA TORNA

▪ JÁTÉK

▪ SAKKOZZ!

Délután a tehenek elindulnak hazafelé a b5 mezőről. Beérnek
az istállóba? Megtudod, ha a következő útvonalon haladsz: b5
, jobbra 1, balra le 1, le 1, jobbra 2, jobbra 2, balra fel 1. Kivel
találkoznak? Próbáld megjegyezni😊

Állj jobb lábon 1 percig, majd 
bal lábon is. Folytathatod a tornát jobb vagy bal lábon ugrálva 3 
percig, mint a huszár, majd magas térdemeléssel fuss 3 percig, -
végezz 5 fekvőtámaszt, és 9-szer végezz karemeléssel 
légzőgyakorlatot. Megcsinálhatod egyszerre is😊, jutalmul 
játszhatsz ITT online. Naponta 2-szer is megcsinálhatod😊

Emlékszel a Sakkpalota séta megállóira? 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. Ha báb volt a megállóban, akkor a bábkártyákat rakd
ki egymás mellé. Ha szükséges, tegyél hozzá annyit, hogy 8
báb legyen. Figyeld jól meg, fordíts meg 4-et, majd rajzold le
egy papírra a lefordított kártyákon lévő bábokat. Többször
próbálkozhatsz.😊

Sakkozz a családod tagjaival vagy tanítsd őket, de előtte
próbáld megoldani a következő pattfeladványt!😊
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▪ A KIRÁLY KÉRÉSÉRE

1.Vxg7 matt

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 4 állítás. Felfelé
vagy lefelé fordított hüvelykujjal is jelezheted.
1.A sakktáblának négy sarka van. 2. A sakktábla első sorát
alapsornak nevezzük. 3. A sakktáblán egyenesen lefelé vagy
felfelé a vonalakon tudunk mozogni. 4. A sakktáblán csak
átlósan léphetnek a bábok.

Lépj világossal és
adj mattot a 

vezérrel!

https://learningapps.org/display?v=pjaqd6h2n20

