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Egészítsd ki a képet, de újat is rajzolhatsz! Írhatsz verset vagy
történetet a képről, akár képregény jellegűt😊 Segít a
sakkrím: „Bástyaáldozat csitt-csatt, szerencsére jön a patt!”



▪ SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

▪ SAKKPALOTA TORNA

▪ JÁTÉK

▪ SAKKOZZ!

Kora reggel kinyitotta az üzletét a boltos kisgyalog. Vajon mi
található a raktárban, amelyik az üzlet alatti helyiségben van,
ha a csizmadia használja?
Milyen útvonalon menjen a királynő vásárolni, ha először
meglátogatja a többi gyalogot, és csak utána megy boltba?
Vegyél elő egy lapot, a történet alapján most te tervezd meg és
írd le, Vendi Vezér útját😊 Jutalmul online játszhatsz ITT

Rajzolj krétával a járdára vagy kérj
meg valakit, hogy szigetelőszalaggal készítsen neked egy
9 mezőből álló ugróiskolát. Egy régi lepedőre rajzolva is jó, amit
a szőnyegre teríthetsz. Minden bábszám mezőbe ugorva rugózz
annyit, amennyi az értéke (1, 3, 5, 9)! Visszafelé bárhogy
jöhetsz😊

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

1...Fh3 matt

Válassz ki 4 feladatot a munkafüzetből és oldd meg, ha
szeretnél, többet is😊, majd döntsd el, hogy igaz vagy hamis
a következő 4 állítás. 1. A centrumba elhelyezett huszár nagy
veszélyt jelent az ellenfélre. 2. A gyalog csak átlósan
támadhat, így a sakkot is átlósan adja. 3. Aki több sakkot kap,
az veszít a végén. 4. A király a huszárral is sáncolhat.

Adj mattot a 
futóval!

Vedd elő a sakk- kártyacsomagot! A kártyalapok közül vegyél ki
6 különböző bábot tartalmazót, rakd az asztalra, nem kell sorba.
Gyúrj 6 papírgalacsint írólapból, ha nincs, füzetlapból is jó.
Próbálj 6 dobásból minden lapra egy galacsinlabdát dobni, egy
nagy lépés távolságról. Ha a király kártyájára dobtál, akkor azzal
a galacsinnal újra dobhatsz egy másik kártyára:) Amikor
elfogytak a galacsinok, akkor add össze azoknak a báboknak az
értékét, amelyek kártyalapját eltaláltad. A testvéreddel is
játszhatod😊
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https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/jatsszunk/chesskid
https://learningapps.org/display?v=pmuq1saec20

