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ČJ

UČ 62, 63
párové souhlásky

(uprostřed a na konci slov)

úvod, vysvětlení učiva, 
tvorba správného tvaru slova
zkuste odkaz (seznámení s novou látkou)
https://www.youtube.com/watch?v=LYLHd6fua_o
domácí pátračka (viz týdenní plán)

PS 4 procvičování učiva ú/ů, tvrdé a měkké slabiky, 
hlásková stavba slova, slovní význam

5
párové souhlásky
(nácvik tvarů slov)

seznámení s novým učivem

ČPD 25 párové souhlásky B/P

PÍSANKA 22, 23 jaký je člověk (vlastnosti) opis, přepis slov, vět, krátkého textu (básnička)

 

týdenní plán učiva     :  
PO - Velikonoční pondělí

- dozvíte se výsledky velikonoční výzvy (mrkněte s rodiči do mailu) – makali jste!! 
- zopakujte si velikonoční koledy, tradice a zvyky
- užijte si společně sváteční den ve společnosti svých blízkých
- DOMÁCÍ  PÁTRAČKA

- na papír formátu A4 nadepiš PÁTRAČKA
- do dvou sloupců vypiš celou abecedu (vynechat: ď, ň, q, w, x, y) – můžete využít ukázku a vytisknout list (máte-li možnost, ale není nutné)
- vypátrej doma (a zapiš) ke každému písmenu abecedy aspoň jedno slovo (najdeš-li víc, piš víc ) 
- kdo bude nejrychlejší pátrač?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÚT – PS: str.4/cv.1, 2 – pracujte společně podle zadání

https://www.youtube.com/watch?v=LYLHd6fua_o


          Může si dítko vyrobit: 4 karty A5, na každou jedno písmeno (I, Í, Y, Ý), položit na zem, říkejte slova z PS: str.4/3, dítě běhá na správnou kartu (pozor na smyk)
         PS: str.4/3 – doplní dítě samo
         PS: str.4/4 – doplnit ů/ú/u….slova s „ů“ dát do kroužku (kvůli uvědomění si)
         ČT – vlastní kniha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ST – uvolňovací cvik ze složky (korálky) – „navlékat“ celé řady (kreslit pastelkou nebo tužkou)
        PÍS: str.22 (přepis básničky – nejdříve naučit zpaměti, pak psát vždy celý verš na řádek – zvládnout napsat celý verš, nepřepisovat „po slovech“)
        Zkuste odkaz na youtube (seznámení se souhláskami, které se jinak vyslovují a jinak píší)

Postup zavedení párových souhlásek a způsob „výuky“ budete mít v neděli večer v mailu , věřím, že vám to pomůže, nemusíte nic vymýšlet,
děti dostanou jednotné informace.

        Teď – úvod podle přehledu z mailu (máte-li možnost, vytiskněte a nechte dětem jako přehled během celého tématu)
        PS: str.5 jeďte cvičení postupně podle zadání
                         BONUS: PS: str.5/1a, b (nakresli hrad, kde jsi byl nebo vymysli „ten svůj“ a v něm všechny milé osůbky, které tam straší – známé, neznámé)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČT – UČ: str.62 – přečtěte společně žlutý rámeček (opět důležité je najít správné slovo, ve kterém je slyšet souhláska jasně) 
                           + cv.2 (vymýšlejte co nejvíce slov), sešit: přepůlit stránku, první sloupec nadepsat HOLUB a druhý sloupec nadepsat CHLÉB, napsat co   
                                                                                            nejvíce tvarů těchto slov.
                str.62/1  (P/B) + str.63/4 (obě cvičení ústně)
          ČPD: str.25 – vyber jedno cvičení (aspoň půlku) – a doplňuj, vždy zdůvodňuj 
         PÍS: str.23 (vlastnosti, odpověď na otázku: „Jaký je?“)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PÁ – PS: str.6/cv.1 – přečíst nahlas, dítě odpovídá na vaše otázky: Kam vyběhl? Kam vylezl?, Co uviděl?, Jak se jmenoval holub?....) 
                        cv.2-5 podle zadání (u cv.3 pozor – nejdříve tvar slova na linku, pak doplnit B/P)
        ČPD: str.25 – vyber jedno cvičení a zkus trénovat 
        ČT – vlastní kniha + úkol pro všechny: list papíru, nakresli hlavní postavu a kolem ní napiš, jaká je (inspiruj se v PÍS na str.23, psal jsi včera)
                                                                         (rozhodně si ho ulož, ještě bude potřeba)
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MA Učebnice 36

37

Dopočítávání do celé desítky.

Zautomatizování sčítání a odčítání 
v oboru do 100 s přechodem desítky.

 Cv. s Ufony  vypočítat do cvičného sešitu.

Pracovní sešit 40, 41 Zautomatizování odčítání  v oboru do 
100 s přechodem desítky.
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Prvouka U 43 Praha – hlavní město ČR Praha:
- přečti si celou stránku o Praze
- vyhledání na mapě město Praha
- vyhledejte na internetu slova: prezident, Pražský hrad
- vyhledejte na internetu: pražské památky
- Co je prezidentská standarta?

43 Praha – hlavní město ČR Vypracuj všechna cvičení na straně 43


