Čtrnáctidenní plán pro 1.ročníky 5. 6. – 16. 6. 2017

Učivo

Předmět
Český jazyk

Čtení obtížnějších slov a složitějších textů - vyhledávání slov, písmenkář, hra Na Kouzelníčka, křížovky,
doplňovačky, rébusy, čtyřsměrky, hádanky slov – s obrázkem, bez obrázku,…, hra Na slabiky, rychločtení
slabik, skládání vět ze slov, vysvětlování významu slov, hra Na detektiva, rozpočitadla, básně, hádanky,
popletený příběh
Slabikář po str. 100 -slova se slabikami DI, DY, TI, TY, NI, NY a MĚ, + opakování a procvičování již dříve
osvojených písmen, slov a slabik (rozlišení tiskacích a psacích tvarů písmen, čtení slov i vět s těmito písmeny,
aktivity s písmenkářem – skládací abecedou – diktáty, skládání podle předlohy,…)
Diktát slov, opis a přepis z tabule, ze Slabikáře do sešitu, čtení s porozuměním (Nakresli, co ti říká věta, atd.)
Obrázkové čtení + kontrola porozumění

Jazyk a jazyková komunikace

Společné čtení z knihy Teta to plete
Zábavné procvičování - pracovní listy (čtení z jiného slabikáře, slovní hry a přesmyčky)
Mluvní cvičení na různá (každodenní) témata, popis obrázků, vlastních představ
Prezentace doma přečtených knížek
Písanka 3 po str.6
Knihy - první čtení + čtení různých žánrů
Hudební program Není klapka jako klapka - průřez všemi předměty

Pomůcky, poznámky
Slabikář, Písanka 3,
písmenkář, knížky k
aktuální tematice,
pracovní listy, pastelky,
modelína, penál, tužka č.
2, pero, pexesa, domina,
sešit na diktáty a opisy

Anglický jazyk

Happy House:
- opakování slovní zásoby ( členové rodiny, školní pomůcky, číslice, hračky, barvy, oblečení, předměty k
oslavě narozenin, koupelna)
- oapkování a procvičování slovíček (Here´s your hairbrush, toothbrush, soap, shampoo, towel, duck. Tady je
tvůj hřeben, kartáček na zuby, mýdlo, šampon, ručník, kachnička)
- lekce 6 kap. 1 -3 - poslech příběhu + dramatizace, popis obrázků,
- PL - doplň výstřižek do správného obrázku, figura v pozadí
- píseň - Early in the morning. (I wash ma hands/ face.... - Umývám si své ruce/obličej..., I brush my
teeth/hair... - Čistím si zuby/ Češu se... with soup and water - s mýdlem a vodou)

Pracovní sešit Happy
House, učebnice Happy
House, obrázkové karty,
plakát, pracovní listy CD,
interaktivní tabule

- Happy House pg. 54-58
- Activity Book Happy House – str. 28-29

Matematika

Opakování +, -, rozklady do 10, do 20
Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 -20 s přechodem přes 10, slovní úlohy, šifry

Matematika a její aplikace

Geometrické tvary, rýsování podle pravítka
Matematika 4 po str. 20
Pracovní listy na procvičení +,- do 20 – zábavnou formou, barevné počítání, hra na učitele
Hry s počitadlem, kolečky, krokovací pás
Pexeso
Opis příkladů, diktát příkladů

Pracovní sešit Matematika
4, karty s čísly a puntíky,
papírová kolečka,
Vylupovací geometrické
tvary, krabičky s
fazolkami, kostka s
puntíky, matematická
domina, počitadlo, sešit
na opis

Prvouka

Pracovní sešit Já a můj svět:
- Zaměstnání dospělých lidí - str. 67 - pantomima, povídání o zaměstnání rodičů, naše vysněná povolání, co
kdo potřebuje ke své práci atd.

Člověk a jeho svět

- Co lidé umí - str. 68 - materiály, ze kterých jsou vyrobeny věci kolem nás
- Lidé si vyrobili pomocníky - str. 68 - jak doma pomáháme, které pomocníky využíváme v domácnosti, co
všechno musíme při práci dodržovat
- Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort - str. 70 - povídání pohádky, povídání o knížce a autorovi,
vyvození důsledků z pohádky
- Opakování - Člověk ve společnosti - str. 71

Pracovní sešit Já a můj
svět, PC

