1. C – DOMÁCÍ ÚKOLY – TÝDEN 23. – 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ: str. 48 – 53 – postupujte podle zadání dole na stránce
PRACOVNÍ SEŠIT KE SLABIKÁŘI: str. 26 – 28 - postupujte podle zadání dole na stránce
PÍSANKA: Písanka je dopsána, kdo má možnost přikládám k vytištění další stránky (na Bakalářích)
Budeme psát slova se třemi písmeny: pes, lev, myš, kos, páv, šíp, luk, koš – děti napíší podle Vašeho
vzoru psacím písmem
.
 psací malé r – samostatně a ve slabice ra – ro –rá – re





r psací - učit se napojit or, ok (zkrátit písmenku nožičku – ošidit ho, děti si vzpomenou jak
)
předepište jim psacím písmem slova: dárek, párek, Marek, Mirek, Jarek, roláda, korále
předepište jim tiskacím písmem a oni přepíší do psacího: rak, rám, výr, sýr
nácvik delších slov- opět předepsat psacím, děti opíší: vrána, prase, kráva, tráva, vlaky, vlasy,
vlaje

K průběžnému procvičení: - opakování všech probraných písmenek
- diktát písmenek
- opisování slov i krátkých vět z psaného textu (Vy napíšete – dítě opíše)
- přepisování slov i krátkých vět (z tiskacího textu dítě přepíše do psaného)
- čtení krátkých psaných textů
- po přečtení textů se dětí zeptejte otázkami k textu, ať poznáte, zda vědí ,
o čem vůbec četly, nechte jim čas na nalezení v textu
př. Kdo má tmavé vlasy? Kdo nosí culík? atd. (Slab. str. 48)

MATEMATIKA
str. 38 – 41 ( str. 40, 41 – využijte stavebnice a jablíčka, ať vám sestaví podle obrázku
v učebnici – lépe si zapamatují).
- procvičujte pamětní sčítání a odčítání, ať už zkouší bez použití prstů
- zahrajte si „Člověče, nezlob se“ na procvičování výborné
Stále procvičujte: dopočítání do určitého počtu např. 6 +...= 10
3 a 5 – O kolik je 5 větší?
- psaní číslic 11, 12, 13 – ať sedí číslice pěkně u sebe
- pro rychlíky dávám na Bakaláře Zábavné počítání k vytištění

PRVOUKA
str. 46, 47 – pojmenovat části rostliny – kořen, stonek, list, květ

