Domácí učení na týden 23. – 27. března 2020
Psaní
 kdo bude chtít, může začít zkoušet psát perem
 úplně nejlepší je klasické plnicí pero s hrotem, který neocení příliš velký tlak 
 případně pro prvňáky ideální Stabilo Roller, kde je místo hrotu kulička a rozlišuje se pro
praváky a leváky
 určitě dětem nedávejte pera s tvrdými hroty typu Tornado a také zatím nepoužívejte
„gumovací“ pera
 když děti udělají chybu – nezmizíkovat, jednoduše jednou čarou škrtnout a psát dál



písanka 2. díl str. 1-6
 obecně – prosím stále připomínat správné sezení a držení tužky (pera)
 str. 1 a 2 – ohlídat způsob napojení malého „c“ a „č“ uvnitř slova
 str. 3 a 4 – ohlídat, že na rozdíl od malého začíná velké „C“ a „Č“ nahoře „spirálkou“
 str. 5 a 6 – opis (z psacího na psací) a přepis (z tiskacího na psací) – hlídat si háčky, čárky a
tečky; říkat si, proč je slovo s velkým písmenem na začátku (vlastní jméno nebo začátek věty)
– pomůže nám ve 2. třídě, když si to říkáme už nyní, děti znají ze školy
 auto diktáty
 do sešitů „Cvičebníček“
 buď podle obrázků (postupně vytvořím další nabídku, jak budou přibývat písmena) nebo
vlastní slova (věty) podle toho, co vidí, zažívají kolem sebe
 do deníčků – pokud už ze slova, které chtějí děti napsat, známe všechna psací písmena, píší
psace (doporučuji udělat jim pomocné linky), pokud ne, napíší tiskace – prosím, nekombinovat
v jednom slově psací a tiskací písmena
 ostatní
 list s připravenými slovními hádankami
 možnost tvořit vlastní hádanky
Čtení
 hlasité čtení z vlastní knížky nebo časopisu rodičům (sourozencům, prarodičům, …) každý den
10 minut – prosím dodržte, je to velmi důležité
 hlídat si správnou techniku (pokud ještě nečtu plynule bez hláskování, hláskuji jen v hlavě,
vůbec neotvírám pusu, když mám vyhláskováno, přečtu celé slovo nahlas)
 postupně přecházet k plynulému čtení bez hláskování tak, jak to půjde (nejdříve krátká slova,
pak delší)
 čtení s porozuměním
 list s další pohádkou (Medvídek Pú – neprozradit, děti si před čtením vyluští)
 čtecí listy ze školy „Týden 4“ – udělali jsme ve škole první dva listy, postupně zkusíme další
dělat společně při online výuce – předpokládám jeden list za týden
 tiché čtení z vlastní knížky nebo časopisu
 je dobré, když si o tom, co děti četly, budete společně povídat
Angličtina
 na webu Happy House už toho o mnoho víc k 5. lekci není, děti mohou poslouchat další písničku
a říkanku
 doporučuji Wow English, nyní na 30 dní uvolnili všechny videomateriály

Matematika
 učebnice
 ve škole bychom došli na stranu 33
 online výuka
 během našich společných hodin se podíváme na nová prostředí a podle potřeb dětí si
dovysvětlíme to, co dělá potíže
 bude fajn, když si děti připraví/vyrobí pomůcky:
o svůj malý autobus (např. z krabičky od čaje), k němu si nachystají cestující (např. víčka
od PET lahví) a zastávky (kartičky s názvy klidně jako ve škole (U Ferdy, U Písku, U
Lega, U Losování)
o krokovací pás a krokovátko
o penál a papíry
 prostředí, která si určitě vysvětlíme společně, budou:
o sousední políčka (22/5; 23/8; 25/9, 10)
o slovní úlohy
o autobus (tam budeme hrát, abychom se dostali dál)
o sčítací trojúhelníky s podmínkou (27/7)
 počítání na internetu
 děti mohou pokračovat v trénování na již zaslaných odkazech a procvičovat pamětné počítání
do 20
Prvouka
 pracovní list „Setí hrášku“
 bude fajn, když si děti vysejí podle návodu v pořadu UčíTelka a budou si svá pozorování
zaznamenávat
 blíží se Velikonoce, děti si mohou vyrobit svého skřítka podle návodu na následujících odkazech,
později s ním budeme pracovat i při psaní, velikonoční čtení s porozuměním bude až v dalším
týdnu




http://www.predskolaci.cz/vesela-hlavicka-s-vlasy/14805
https://www.mimibazar.cz/navod/9485/velikonocni-hlavicka-s-vlasky
https://atmosfera.bellarose.cz/velikonocni-diy-tvorime-travni-vlasate-panacky/

A doporučuji i pořad UčíTelka (klidně i úkoly pro druháky ). Pokud se nic nezmění, budu tam vždy
ve čtvrtek a ačkoliv už jen pro druháky, jsem přesvědčená, že děti i tyto čtecí úkoly zvládnou .

