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Měsíční plán 1.B
•

Pokračujeme dál v distanční výuce přes naši učebnu Google Classroom ve stejném modelu –
systematické zadávání úkolů na každý den, dobrovolných úkolů pro radost, přikládání fotografií
a videí.
Zkusíme on-line výuku – setkávání se v menších skupinkách na krátké popovídání si a na čtení.

Informace
•

Akce,
pomůcky

•

Čtenářské dílny každý čtvrtek budou teď doma nadále jako dobrovolný úkol a až se sejdeme
ve škole, budeme pracovat společně. Děti si pak tedy pokaždé ve čtvrtek přinesou rozečtenou
knížku.

•

Začneme pracovat s pomůckou na čtení slabik – „Zvířátka a listy se samohláskami“. Návod
pošlu přes učebnu.

•

V prvouce si přeci jen ponecháme něco z podzimu na centra aktivit. Stále doufám, že se ještě
v listopadu dostaneme do školy a zrealizujeme ta podzimní centra, na která se děti tolik těší a
donesly si na ně spoustu podzimních plodu. Tak abyste se nedivili, že některé stránky
přeskočíme.

•

Pokud se školy během dvou týdnů neotevřou, domluvím se s Vámi na předání malé písanky, ve
které začnou děti nácvik psacího písma.

•
•
•
•
•
•
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Krátké
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listopad 2020

Rozklad slov na slabiky a hlásky („sypání zrníček do misek“), určování počtu slabik a hlásek
Rozlišování hlásky ve slově (na začátku, uprostřed, na konci)
Hláska a písmeno „I“, „L“, „S“, „P“,
Čtení písmen, slabik a krátkých slov
Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky.
Nácvik psacích písmen e, i, u, m

•
•
•
•
•

Přirozená čísla 1–8, určujeme počet, čteme číslice
Početní operace – rozklad, sčítání, dopočítávání, odčítání
Stavíme stavby – geometrie v rovině i prostoru
Rovnost, porovnávání, znaky „rovná se, větší než, menší než“
Psaní číslic 3, 4, 5.

•
•

Podzim – příroda na podzim, podzim na poli a na zahradě, podzimní plody
Rodina – moje rodina, narozeniny, můj pokojíček, pomáháme si

•
•
•

Colours, numbers 0 – 12
School things (pen, pencil, ruler, pencil sharpener, rubber, book, bag, scissors…)
It is a… They are…

•

Chválím prvňáčky, domácí paní učitelky a pány učitele za úžasnou domácí výuku. Máte můj
velký obdiv.
Přeji Vám klidný listopad, ať jste všichni zdraví a ať se naši prvňáčci zase vrátí do školních lavic.
Helena Hanzalová
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