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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.

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

▪ SÉTA A SAKKPALOTÁBAN
Kivel találkozott a nyuszi, ha a következő útvonalon
haladt? a1, fel 5, jobbra le 1, le 1, jobbra 5, balra le 1, le 1,
jobbra fel 1, balra 3. Ha helyesen felsorolod vagy leírod a
bábok nevét, jutalmul párkeresőzhetsz ITT:)

▪ 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 4
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.
4. A patt az, amikor valaki nem tud lépni a bábjaival.

▪ 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. Naponta többször is megcsinálhatod😊
▪ JÁTÉK
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!
Sakkozz a családod tagjaival vagy tanítsd őket, de előtte
próbáld megoldani a következő pattfeladványt! 😊

Világos lép és patt lehesége van, de hogyan?
1.Bh2 gxh2 patt
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