5
4

▪

SAKKPALOTA KUCKÓ

KREATÍV SAROK

Pite sütés
Írhatsz verset vagy történetet a képről, újat is rajzolhatsz.
Képregény formát is használhatsz😊
Segít a sakkrím: „Szemben velem nincs más gyalog, Pici
vagyok, szabadgyalog!”

COPYRIGHT @ POLGÁR JUDIT MINDEN JOG FENNTARTVA

5
4
▪

SAKKPALOTA KUCKÓ
SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

A gondos gyalogok az egészséges ételeket kedvelik.
Gyümölcstálat készítettek és elhelyezték az ebédlő asztalára.
A h8 madár is szereti. Néhány szárnycsapás és pihenő után
leszállt a kosárra. Kikkel találkozott, ha a le 1, balra 4, jobbra
fel 1, balra 4, jobbra le 3, balra 1, jobbra 3, jobbra le
útvonalon repült?
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SAKKPALOTA TORNA

Vedd elő az ugróköteledet,
ha van. Ezeket a gyakorlatokat
azzal is nagyon óvatosan megcsinálhatod (akár helyben), a
szobában vagy az udvaron. Ugrálj jobb, bal majd páros lábon, fuss magas térdemeléssel, majd sarok emeléssel, -végezz 10
fekvőtámaszt, mint 2 bástya, és végezz séta közben
légzőgyakorlatot. Naponta többször, de 1 hétig összesen 9-szer is
megcsinálhatod😊Jutalmul online játszhatsz ITT
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JÁTÉK

Rajzolj egy 8cm x 8cm nagyságú sakktáblát, nem szükséges a
sötét mezők színezése😊 A felére (vezérszárnyra, bárhogy) a
királyok kivételével, rajzold fel a bábokat. A 2 üres mező bárhol
lehet a fél sakktáblán. Vedd elő a sakkpalotás dobókockát és
guríts egyet. A dobott bábot, a táblán lévők közül egyet, ha van
szabad, be kell x-elni, majd újra gurítani. Akkor van vége a
játéknak, ha van x, 3 egymás alatti, melletti vagy átlón lévő
bábon. A szín, forma nem számít. Testvéreddel is játszhatod,
akkor ő más színnel jelöljön vagy karikázzon😊

▪
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.
4. A bástya a saját bábjait leütheti, annyira erős báb.
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Sakkozz a családod tagjaival vagy tanítsd őket, de előtte
próbáld megoldani a következő feladványt! 😊

Lépj világossal és adj
mattot a gyaloggal!
1.f8V matt
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SAKKOZZ!

