
1.roč.
JČ

Čtení  

Živá abeceda – dále jen ŽA
Nácvik hlásek, písmen, čtení otevřených slabik ( ma, la, mé, lé...)

14. - 16. 10. 2020

ŽA str. 26 – 27
Skládání a rozkládání slabik, čtení psacích a tiskacích písmen, práce se skládací abecedou.
Děti plní úkoly podle zadání dole na stránce, hlasitě a správně vyslovují hlásky, čtou písmena.
Nejdůležitější je poznat písmena a slabiku číst vcelku. Každou slabiku si ukazují a „obloučkují“.
Všechny slabiky je potřeba číst i se správnou délkou. Čtení opakujeme několikrát, vymýšlíme slova,
ve kterých slyšíme dané slabiky.

19. - 23. 10. 2020

ŽA str. 28 - 34

Nácvik čtení S s
Rozvoj slovní zásoby, hláska ve slovech – sluchová pozornost, vyznačení v textu, práce podle úkolů
dole na stránce

str. 30, 31
Čtení a obloučkování slabik, skládání vhodných slov z daných slabik, práce podle úkolů dole

str. 32 – 33
Nácvik O o
Tvoření slov na O, vyznačení v textu, zpaměti naučit básničku
Práce se skládací abecedou, plnění úkolů podle zadání dole

str. 34
Nácvik čtení slabik vcelku
Čtení jmen s hvězdičkou je pro zdatnější čtenáře, obloučkujeme opět podle slabik, vytleskáváme.

Psaní

14. - 16. 10. 2020

Uvolňovací cviky
str. 26, 27, 28

Správně držíme tužku, uvolníme ruku, vhodné je obtahovat tvary na velkém papíře, zkoušet tvar ve 
vzduchu, vestoje.

Píšeme v krátkých intervalech, uvolňujeme ruku.



19. - 23. 10. 2020

Písanka 1

str. 1 - 5

Děti píší tvary tužkou, podle vzoru obtahují, práci si rozdělí – píšeme 3 až 4 řádky, odpočineme si.
Dbejte na správný sklon Písanky, sezení a držení tužky. Hledáme správné tvary, které se dětem 
podaří napsat, chybné opravíme. Písmena přečteme nahlas, vždy víme, co píšeme.

Matematika

14. - 16. 10. 2020

Procvičování sčítání a odčítání do 3 – pracovní list
Počítáme po 2 sloupečcích, děti říkají nahlas příklad, uvědomují si početní výkon – jestli ubíráme 
nebo přidáváme.

Rozklad čísla si znázorníme, používáme počítadlo, kostky apod.

Nácvik psaní číslice 4  - uvolňovací cviky str. 4

Počítání do 4 v Matematice str. 17

Lodě dole vybarvíme podle pořadí – první, druhá...

19. - 23. 10. 2020

Sčítání, odčítání do 4 – Matematika str. 18, 19, 20
Procvičování - pracovní list – do 4

Prvouka

Podzim  

Já a můj svět  str. 14, 15,16

Vyprávění, pozorování – změny v přírodě, počasí. živočichové, práce na zahradě, nářadí.
Děti rozlišují ovoce a zeleninu, poznají běžné druhy.

Str. 17
Vyprávíme pohádku, rozlišujeme plodiny

 Str. 18

Stromy listnaté a jehličnaté – rozdíly, plody, vybarvíme, poznáváme některé druhy v přírodě.

Pokud budete mít dotazy, pište na mail. Přeji hodně úspěchů.


