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SAKKPALOTA KUCKÓ

KREATÍV SAROK

Naplemente
Egészítsd ki a képet, de újat is rajzolhatsz! Írhatsz verset vagy
történetet a képről, akár képregény jellegűt😊 Segít a
sakkrím: „Megnyitásban a sánc mögé bújok, de a végjátékban
én az irányító vagyok!”
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SAKKPALOTA KUCKÓ
SÉTA A SAKKPALOTÁBAN

A sötét király palotájában elromlott a kút, 35 l vízért az a3
gyalogot küldte. Vendi segített neki. A vödör 10 literes. Vendi
szereti a változatosságot, ezért mindig más útvonalon hordta a
vizet az a3 gyalognak. Hányszor fordult? Írd le a szerinted
legérdekesebb útvonalat😊 Jutalmul online játszhatsz ITT
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SAKKPALOTA TORNA

▪

JÁTÉK

Egy lábon ugrálva juss át 1-szer a szobád szőnyegének egyik
oldaláról a szemköztire, négykézláb 3-szor,
5-ször kerüld meg (bárhogy) a szőnyeget úgy, hogy a sarkoknál
fekvőtámaszt csinálsz, 9-szer futva (óvatosan) közlekedj átlósan
és egyenesen a sarkok között. Sétálva, lassú, mély
levegővétellel
fejezd be a tornát. 😊 Naponta 2-szer is
megcsinálhatod.
Az asztalon /szőnyegen lefordítva vannak a dominók, egy
kivételével. Húzz egyet a lefordítottakból! Mondj egy olyan
szót, amelyik azzal a hanggal kezdődik, ami a kezdő dominón
lévő báb utolsó hangja, és annyi hangból áll, amennyi mező van
a jobb oldalán (pl. bástya: a, 3 mező: apu). Ha tudod folytatni a
megkezdett dominósor valamelyik végét, akkor odarakhatod.
Amennyiben nem tudsz szót mondani, akkor nem. Új dominó
húzásával folytatódik a játék, mely időre is játszható😊
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SAKKOZZ!

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

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. 1. A
felfedett sakk, az egy váratlan támadás. 2. Huszár a szélen,
sakkozóra szégyen. 3. Átlókon nem lehet lekötni bábokat, csak
vonalakon. 4. Fojtott mattot általában a bástya ad.
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Adj mattot
Világossal akár
két féleképpen!
1.Hf6 vagy Hd6 matt
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