TÝDENNÍ UČEBNÍ PLÁN OD 26. 4. – 30. 4. 2021

TŘÍDY 1. A, B, C

PŘEDMĚT

UČIVO

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ 2. díl
Slabiky bě, pě, vě str. 52
Slabikář - slabika mě str. 54, 55
- slabikotvorné l, r, m str. 56

Při čtení si ukazovat prstem, co čtu. Číst každý den i o víkendu každou stranu vícekrát!

ZDOKONALUJEME ČTENÍ K SLABIKÁŘI 2:
slabiky mě str. 49 – 51
slabikotvorné l, r, m str. 52, 53
PSANÍ:
Písanka 2: písmeno f str. 44
písmeno g str. 46
Písanka 3: písmeno A str. 12
Písmeno O str. 13
(Obrázek ve větě nahrazujeme slovem. Na otázku píšeme
odpověď celou větou.)
Trénovat opis, přepis slov, opakovat psací tvary písmen

MATEMATIKA

MATÝSKOVA MATEMATIKA
Dopočítávání, řetězce, rozklady str. 25 - 27

Procvičujeme s Matýskem: str. 19
Přepis, vypočítání sloupečků z tabule.

PRVOUKA

OSKAROVA PRVOUKA

ANGLICKÝ
JAZYK

BATHTIME – pokračování

Psaní: připomenout sezení u nácviku, rovná záda, nohy pevně na zemi, oba lokty položené na
stole, úchop tužky, ruka klouže po podložce, snažit se o správný sklon, nespěcháme,
nepřetahujeme a dotahujeme
Úkoly sledujte na EduPage.
Výuková videa - https://nns.cz/amos/slabikar-2dil/ str. 52 - 56

PLŇTE JEN TO, CO MÁTE ZADÁNO!

Opakujte, procvičujte sčítání, odčítání, rozklady čísel a porovnávání, dbejte na správné
tvary číslic při psaní.
Výuková videa https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-aktualizovane-vydani/
str. 25 - 27

I do prvouky se připravujete – povídejte si o probraných tématech.

Domácí zvířata a jejich mláďata str. 49
Opakovací test: dny v týdnu, roční období, měsíce

Nová slovíčka:
Every day – každý den, wash – umývat,
my hands – moje ruce, my face – mou tvář,
I brush my teeth – čistím si své zuby,
I brush my hair – češu si své vlasy,
then I’m clean and tidy – pak jsem čistý a upravený

Píseň s novými slovíčky
https://www.youtube.com/watch?v=qMYdn7Q2XTc
Opakujte slovíčka z předchozího týdne
https://www.youtube.com/watch?v=iFESkYlgv04
Píseň s novými slovíčky
https://www.youtube.com/watch?v=S9Tx2nu5WVA

