
Σκάκι στη Ρομποτεχνία!!



Γεια σας μικροί ρομποτέχνες! Καλώς
ήρθατε στη Χώρα του Σκακιού! Εγώ
είμαι η βασίλισσα της χώρας. Μαζί θα
ξεκινήσουμε ένα συναρπαστικό
εκπαιδευτικό ταξίδι για να γνωρίσετε
το σκάκι και να γίνετε κι εσείς μικροί
σκακιστές!



Το σκάκι παίζεται ανάμεσα σε δύο
παίκτες που μετακινούν τα κομμάτια
εναλλάξ πάνω στα τετράγωνα της
σκακιέρας. Κάθε παίκτης έχει 16
κομμάτια. Ο ένας έχει τα λευκά και
ο άλλος έχει τα μαύρα.



 Πιο συγκεκριμένα, κάθε παίκτης
έχει 1 βασιλιά, 1 βασίλισσα, 2
πύργους, 2 αξιωματικούς, 2
ίππους και 8 πιόνια. 
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Αφού γνωρίσαμε το κάθε κομμάτι,
ας δούμε τώρα πως τοποθετούμε
τα κομμάτια πάνω στη σκιακέρα
πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.



Οι πύργοι τοποθετούνται στις γωνίες.
Δίπλα τους τοποθετούνται οι ίπποι.
Μετά τοποθετούνται οι αξιωματικοί.
Στο κέντρο ο βασιλιάς και η βασίλισσα.

Τα κομμάτια τοποθετούνται στις δύο πρώτες
σειρές, όπως θα δείτε στην επόμενη
διαφάνεια. Πιο συγκεκριμένα:

Η βασίλισσα
τοποθετείται στο
τετράγωνο που

αναλογεί στο χρώμα
της. Δηλαδή, η λευκή

βασίλισσα θα
τοποθετηθεί πάνω στο
λευκό τετράγωνο και η

μαύρη πάνω στο μάυρο.



Όταν ολοκληρώσουμε την πίσω σειρά,
τοποθετούμε τα πιόνια από μπροστά,
δημιουργώντας μία σειρά από 8 πιόνια
στη δεύτερη οριζόντια γραμμή, όπως
φαίνεται στην οθόνη μας.



Είναι όλα έτοιμα για να αρχίσουμε να
παίζουμε!!! Τώρα πρέπει να μάθουμε
πως κινείται το κάθε κομμάτι και
κάποιους βασικούς κανόνες πριν
ξεκινήσουμε!



Κάνουμε μόνο μία κίνηση όταν
έρθει η σειρά μας.
Μετακινούμε μόνο ένα κομμάτι.
Παίζουμε πάντα όταν έρθει η
σειρά μας.
Δεν τοποθετούμε 2 κομμάτια πάνω
στο ίδιο τετράγωνο.
Τα κομμάτια δεν περνάνε πάνω
από τα άλλα, εκτός από τον ίππο.

Βασικοί κανόνες!



Νικητής αναδεικνύεται ο παίκτης που θα
αιχμαλωτίσει τον αντίπαλο βασιλιά. Θα
του κάνει δηλαδή ρουά ματ. Θα
μιλήσουμε γι' αυτήν την έννοια
παρακάτω.



Ας μάθουμε τώρα τις κινήσεις
του κάθε κομματιού!!!



Τα πιόνια κινούνται προς τα εμπρός,
αλλά αιχμαλωτίζουν διαγώνια. 
Μπορούν να κινηθούν μόνο ένα
τετράγωνο μπροστά, εκτός από την
πρώτη τους κίνηση, όπου μπορούν να
κινηθούν δύο τετράγωνα μπροστά.

Κίνηση στρατιωτικού-πιονιού 



Ο ίππος κινείται 2 τετράγωνα προς μία
κατεύθυνση και ένα ακόμη τεράγωνο
στο πλάι.
Η κίνηση του μοιάζει με το γράμμα ''Γ''.
Είναι το μόνο κομμάτι που μπορεί να
περάσει πάνω από άλλα κομμάτια!

Κίνηση ίππου



Ο αξιωματικός κινείται όσο
μακρυά θέλει, αλλά μόνο
διαγώνια!

Κίνηση αξιωματικού



Ο πύργος κινείται όσο
μακρυά θέλει, αλλά μόνο
προς τα εμπρός, προς τα
πίσω και οριζόντια.

Κίνηση πύργου



Ο βασιλιάς κινείται μόνο
ένα τετράγωνο μπροστά,
πίσω, οριζόντια και
διαγώνια.

Κίνηση βασιλιά



Και τώρα ήρθε η σειρά μου! Η
βασίλισσα κινείται όσο
μακρυά θέλει μπροστά, πίσω,
οριζόντια και διαγώνια.

Κίνηση βασίλισσας



Μπράβο μικροί σκασκιστές!! Αφού
μάθαμε τις βασικές κινήσεις κάθε
κομματιού, ήρθε η ώρα να μάθουμε και
κάποιες ειδικές κινήσεις που είναι
πολύ σημαντικές για το παιχνίδι.



Όταν ένα αντίπαλο κομμάτι απειλεί το
βασιλιά, τότε λέμε ότι του δίνει ρουά ή
σαχ. 
Αν δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγει το
ρουά ο παίκτης, τότε γίνεται ρουά ματ
και τελειώνει το παιχνίδι.

Ρουά



Η μόνη περίπτωση κατ' εξαίρεση που μετακινούνται
δύο κομμάτια ταυτόχρονα είναι στο ροκέ.
Η κίνηση αυτή γίνεται με τον βασιλιά και ένα
πύργο.
Αρχικά μετακινείται ο βασιλιάς κατά δύο τετράγωνα
προς το μέρος του πύργου.
Στη συνέχεια ο πύργος περνάει πάνω από τον
βασιλιά και τοποθετείται δίπλα του.

Ροκέ



Ροκέ

Τα δύο κομμάτια να βρίσκονται στην
αρχική τους θέση.
Να μην υπάρχουν άλλα κομμάτια
ανάμεσά τους.

Για να γίνει το ροκέ πρέπει:
1.

2.



Όταν ένα πιόνι καταφέρει να φτάσει
στην τελευταία σειρά, τότε βγαίνει από
τη σκακιέρα και το αντικαθιστούμε ένα
άλλο πιόνι ίδιου χρώματος.
Στις περισσότερες περιπτώσεις
αντικαθίσταται από το κομμάτι που έχει
τη μεγαλύτερη αξία, τη βασίλισσα!

Προαγωγή πιονιού



Συγχαρητήρια μικροί σκακιστές!!!Αφού
φτάσατε ως εδώ σημαίνει ότι έχετε τις
απαραίτητες γνώσεις για να παίξετε μία
παρτίδα σκάκι. Ελπίζω να απόλαυσατε το
ταξίδι σας στη Χώρα του Σκακιού, όπως το
απόλαυσα κι εγώ!

Γκαμπράνη Δήμητρα
Παιδαγωγός
Msc στην Ειδική Αγωγή
και Εκπαίδευση


