Vážení rodiče a milé děti,
čeká nás další týden v domácí škole. Máme naplánované online vyučování, všechny zájemce jsem
rozdělila zatím do dvou skupin. Online vyučování bude probíhat každé úterý a čtvrtek. Ve středu
od 11 hodin se opět sejdeme na Teams na krátké setkání celé třídy. V pondělí a pátek od 10-12
hodin můžete i nadále využívat možnosti individuálních konzultací přes Teams.
Ve středu 22.4. jsme vylosovali výletní cíl našeho třídního plyšáka.
Medvídek Cestovatel se připravuje na cestu do Vídně. Až zase bude možné cestovat, vydá se na
cestu. Kde leží město Vídeň? Jak se tam Medvídek Cestovatel dostane? Co nesmí Medvídek
Cestovatel ve Vídni vynechat? Méďa se těší na obrázky a doporučení. Rád se na ně podívá na
Teams-nový kanál 27.-30. dubna – Příspěvky

Pondělí 27.4.
Matematika
každý den zařazujte procvičování podle odkazů:
https://cs.khanacademy.org/math/early-math
https://www.matika.in/cs/
https://skolakov.eu/
http://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani/scitani-a-odcitani-do-20
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=1#texty

Čtení a psaní
Pravidelně je vhodné zařazovat čtení s porozuměním. Na uvedených stránkách můžete vybírat podle
úrovně čtenářských dovedností dítěte. Příběhy označené jednou hvězdičkou zvládnou všichni.
Pro slabší čtenáře jsou vhodná i další cvičení i hry pro prvňáky.
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=1#texty

Slabikář 96 – naučit se básničky hezky číst. Básničku Netopýři přepsat psacím písmem.

Úterý 28.4.
Matematika
Procvičování podle odkazů s ohledem na individuální potřeby dětí.

Čtení a psaní
Kdo si pamatuje básničku Netopýři?
Slabikář 97 – nové písmeno g G,
Jaká slova začínající na G g znáš? Jmenuj i slova s G g uprostřed slova. V textu žlutě zakroužkuj
všechna G g. Nácvik čtení slov na s. 63.
Nácvik psaní psacího g G http://pisanka.cz/ .Psacím písmem napsat slova na modrém řádku.

Prvouka a pracovní činnosti
Vídeň – návrhy na cestu pro Medvídka Cestovatele
Opakování měsíců v roce, dnů v týdnu, ročních období, hospodářských i domácích zvířat a jejich
mláďat. Jsou to jednoduché věci, které by děti měly dávno znát. Není špatné to občas prověřit…

Středa 29.4.
Matematika
Opakování podle odkazů. Můžete se i vrátit k plnění slovních úloh spolužáků na Teams- 20.-24.dubnaSoubory-Slovní úlohy. Výsledky pište přímo autorům.

Čtení a psaní
Slabikář 98-žlutě označit všechna F f.
Nácvik čtení slov na s.64 – F f
Procvičování psaní podle individuální potřeby.

Čtvrtek 30.4.
Matematika
Procvičování podle odkazů.

Čtení a psaní
Diktát vět ze strany 33 – dvě věty.
Slabikář 99 –najít a označit všechna ch CH, orientace v textu, práce s textem
Nácvik čtení slov na s. 64.
Nácvik psaní psacího CH ch-děti písmena zvládnou i bez návodu http://pisanka.cz/
Opis slov na modrém řádku

Procvičování čtení na prodloužený víkend
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=1#texty

Hezký týden
Kateřina Hartlová

