Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – příspěvková organizace

Týdenní vzdělávací plán 2
od 23. 3. do 27. 3. 2020
ročník 1.
Před
mět

ČJ

učivo

výstupy

Mluvnice
Vyvození hlásky a písmene Ž, ž,
Ř, ř
Čtení a literatura
Plynulé čtení krátkých celků.
Poslech pohádky.

-

-

Psaní
Psaní slov, opis a přepis slov,
krátkých vět.

Ma

Aritmetika
Porovnávání počtu věcí, čísel.
Rozklady.

-

zdroje informací

pozná tvary tiskacího a psacího Slabikář
písma
rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova,
čte slova po hláskách
plynule čte a pečlivě vyslovuje
Slabikář
čte s porozuměním
reprodukuje poslech pohádky,
kterou mu předčítá rodič (rodič
pokládá dítěti otázky – dítě
odpovídá)
dovypráví pohádku

píše správné tvary písma

Písanka

porovnává přirozená čísla do 20 Pracovní sešit
užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti

úkol

pomůcky ke
zpracování úkolu

SL s. 64/obrázek – vybarvi vše Slabikář
na Ž, v říkance kroužkuj Ž,ž.
SL s. 65/ čtení slov ve sloupci
SL s. 68/obrázek – vybarvi vše
na Ř, v říkance kroužkuj Ř, ř +
čtení slov pod obrázkem, čtení
slov ve sloupci s. 69
SL s. 64-65 – přečti si text o 3 Slabikář
zvířátkách
(JEŽEK, Sešit ČJ
UŽOVKA, ŽÁBA), do sešitu
ČJ si namaluj zvířátka a ke
každému
napiš
1
větu
(tiskacím).
Pokud
větu
zvládneš i psacím písmem,
napiš ji. (Klidně si každý den
udělej 1 zvířátko.)
SL s. 68/ U řeky Ohře + žl.
tužka, s. 71/Budka – po
přečtení vyprávěj pohádku
svými slovy

PÍS s. 5,6,7,8

Písanka

Vytvoření karet – práce Papír A4
s kartami
(Informace Pracovní sešit
v příloze.) K procvičení využít
PS od s. 3-6 (Tady mě můžete
zastoupit a oznámkovat si své

plnění

hodno
ení

-

Geometrie

PRV

Základní geometrické
v rodině – obdélník, kruh

útvary -

Jaro
na
Velikonoce

tradice -

zahradě,

janakavanova80@seznam.cz

-

porovná útvary dle velikosti, www.rysava.webs
barvy
nadno.cz
určí počet

pozoruje, popíše práci na Pracovní sešit
zahradě
popíše tradice Velikonoc, vypráví
o Velikonocích, jak je tráví ve své
rodině

děti. Jsou to úkoly navíc.)
Povinně:
PS
s.
3/6,
4/4,5/36/3,6
MATEMATIKA –
počítač
1. ročník - odkaz obdélník,
kruh
- na papír nakresli obrázek,
který bude jen z geo. tvarů –
obdélník, čtverec, trojúhelník,
kruh
PS s. 58,59
Pracovní sešit
Více ke kartičkám v příloze.
Karty

