PONDĚLÍ 8. 3.
Český jazyk
Online výuka
Pomůcky na stole: Slabikář, penál s tužkou a ořezanými pastelkami
Učivo: Hláska a písmeno Č, č ve slovech
➢ Interaktivní cvičení – pojmenuj obrázky
➢ Interaktivní sluchové cvičení – poslouchej a vyber obrázek
➢ SL 17 / 1– nácvik četby slov, spoj slovo s obrázkem
➢ SL 17 / 2 – přečti slovo, obtáhni a opiš
➢ SL 17/ 3 – čti slabiky, vyhledej slovo – dej do oválu, opiš
➢ SL 17 / 4 – samostatně přečti zadání a splň ho
➢ SL 17 / 5 – přečti si nahlas věty, vyber

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA
SL str. 17 – dokončit to, co nestihneme
PS. str. 14 / nácvik písmene š (neměl by být problém, žáci již umí s)
ZČ str. 16 (procvičuj si čtení)

Matematika
Procvičování
• Hodiny – říkej: Kolik je hodin? – viz PL
Můžeš si stejný čas jako na obrázku nastavit na svých papírových hodinách
a odpovídat na otázku.
• Urči čísla, která vypadla z číselných řad (PL níže, nemusíte tisknout)
Žák říká nahlas číselnou řadu do 16:
A) vzestupně – chybějící čísla zapisuje na mazací tabulku
B) sestupně – pracuje stejně jako v situaci A
Učivo: Počítáme do 16
• ps. str. 18 / 5 (sleduj směr šipek: vpravo – sčítáš / vlevo – odčítáš)
• ps. str. 18 / 6 spoj trojici čísel (od každé barvy jedno číslo),
vzniklý příklad přepiš dolů do barevných čtverečků (viz str.15)
Cvičení 6 ofoťte a pošlete ke kontrole. Děkuji.

Člověk a jeho svět
Téma: Příroda na jaře
• ps. str. 47 / celá – zopakuj si názvy květin, doplň písmenka
• nauč se části rostlinného těla – nalep je vedle pampelišky
• přečti si s rodičem textík (obrázky se snaž pojmenovat sám/a)
• prohlédni si obrázek včely, vosy a čmeláka (PL níže)

KOLIK JE HODIN?

Která čísla vypadla z číselné řady do 16?

A) 1, 2, _, 4, 5, _, 7, 8, 9, _, 11, 12, _, _, 15,

B) _, 15, 14, 13, _, _, 10, 9, _, 7, 6, _, 4, _, 2, 1

Obrázky opylovačů
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ČMELÁK

