Přehled probíraného učiva (online a distanční výuka) - 1. třída od 9. – 13. 11. 2020

ČJ

Str.40 – 43 , vystřihnout U, u a všechny slabiky s písmeny U,u

MA

Odkaz pro nácvik psaní:
https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka/
Str. 27 -29, vystřihnout číslici 6
V pondělí 16. 11. při odevzdání vypracovaných prac.listů ,dostanete
novou učebnici matematiky č.2.

PRV

Str. 21 – 23

16.11.odevzdat
vyprac.pracovní
list
Pondělí
16.11.odevzdat
vypracované
prac.listy

K výuce připravit nůžky a lepidlo
PÍSANKA Str. 8, 9, 10, 11
ZAJÍC

Str. 35

PES

Str. 6

AJ

Paní učitelka Hegerová zašle mailem, nebo vloží do Teams

Čtení – čtení je dovednost, kterou se dítě naučí pouze čtením – každý den i o víkendu.
Správný nácvik čtení je velice důležitý ( očima přečtu 2 písmena a nahlas řeknu celou slabiku
dohromady), nesprávné je tzv.dvojí čtení např. říct každé písmeno zvlášť a teprve potom říct
celou slabiku. Pozor – špatně se odnaučuje!
Psaní - využijte k nácviku správného psaní výše uvedený odkaz v tabulce ( písanka),
kontrolujte správný úchop a správné sezení u psaní. Zkuste dát dítěti diktát písmen: např.
napiš mi malé psací e, malé psací l, malé psací m. Napiš mi slabiku me, le. Procvičíte tím
znalost písmen, které si dítě musí zafixovat a zautomatizovat zpaměti
Matematika – využijte prosím každou volnou chvilku a dávejte dětem zpaměti příklady na
sčítání a odčítání do 5, při vycházce venku počítejte různé věci, předměty. Při samostatné
práci dítěte zabraňte počítání na prstech, špatně se odstraňuje. Raději dejte dítěti pastelky,
vršky od pet lahví… Pozor dbejte, aby správně znázorňovalo dítě slovní úlohy v učebnici
(bude potřebovat i do dalších ročníků) – odčítání modrá kolečka a škrtat odzadu, sčítání
červená a modrá kolečka/ není li v zadání jinak.
Pracovní listy:
si vyzvedněte ve středu 11. 11. od 9, 00 h - 10, 00 h, odevzdávání vypracovaných
listů ve škole v pondělí 16. 11 . od 9, 00 – 10, 00 h
Případné dotazy k výuce lze konzultovat
1.
2.

Mailem : ryskova@zsmshabrovany.cz
Telefonicky na tel.č. 727 852 052 (v pondělí a úterý od 10, 00 – 11, 00 h)

