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Egészítsd ki a képet, de újat is rajzolhatsz! Írhatsz verset vagy
történetet a képről, akár képregény jellegűt😊 Segít a
sakkrím: „Egy bástyát beáldozok, de utána már mattot
adok!”



▪ SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

▪ SAKKPALOTA TORNA

▪ JÁTÉK

▪ SAKKOZZ!

Milyen útvonalon menjen a királynő a kapuhoz, ha először
meglátogatja a palota tisztjeit?
Vegyél elő egy lapot, tervezd meg és írd le, Vendi Vezér útját😊
Jutalmul online játszhatsz ITT

Tegyél párnákat, de papírtörlő vagy írólap
is jó😊 a szőnyegre, melyek most a mezők. Haladj
mezőről mezőre, különböző tanult (lábujjhegyen, sarkon, külső
talpélen, keresztezett lábbal, magas térdemeléssel) járásokkal
akár hátrafelé is. Nem kell egyszerre mindet, naponta tervezd
meg😊 Lehet még: -lábujjhegyen járás közben malmozás az
ujjakkal, -sarkon járás, laza csuklóval integetés,- külső talpélen
járás, laza csuklókörzéssel.

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

1.Bd8, Vf7 vagy Fd6 és sötéttl 1...Vf3 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. 1. Ha
beáldozunk egy gyalogot, hátrányba kerülünk a megnyitásban.
2. Fontos, hogy legyen tervünk a megnyitásra. 3. A lekötött
vezér leütheti a sakkot adó bábot. 4. Fontos, hogy a bábjaink
támogassák egymást. Ha írsz 2 igaz és 2 hamis állítást,
jutalmul online játszhatsz ITT

Tegyél bármilyen hosszúságú, vastagságú, de bábszínű színes
ceruzákat növekvő sorrendben, bábértéknek megfelelően,
egymás után, különböző távolságokra az asztal lapjára. Gyúrj
papírból kicsi labdát, tedd a tenyeredre, majd a másik kezeddel
pöcköld a legértékesebb ceruza felé! Amelyikhez a legközelebb
esik le, annyi pontot kapsz. A királynál újra pöckölhetsz😊A
családoddal is játszhatod😊
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Adj mattot
világossal vagy akár

sötéttel!

https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/jatsszunk/chesskid
https://learningapps.org/display?v=peen4osw520
https://learningapps.org/display?v=pafabjmnt20

