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Měsíční plán 1.A

• Pokračuje distanční výuka přes učebnu Google Classroom –
systematické zadávání úkolů na každý den, dobrovolných úkolů pro radost,
přikládání fotografií a videí.
• Zkusíme on-line setkání – setkání v menších skupinkách na krátké
popovídání si a na čtení.
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listopad 2020

Čtenářské dílny každý čtvrtek - přinést si rozečtenou nebo právě dočtenou knihu, kterou čtou
rodiče s dětmi nebo dítě samo.

Rozklad slov na slabiky a hlásky, určování počtu slabik a hlásek
Rozlišování hlásky ve slově (na začátku, uprostřed, na konci)
Hláska a písmeno „L“, „S“, „P“
Čtení písmen, slabik, slov a krátkých vět
Uvolňovací cviky na procvičení jemné motoriky.
Nácvik psacích písmen e, i, u, m
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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.
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Podzim – příroda na podzim, podzim na poli a na zahradě, podzimní plody
Rodina – moje rodina, narozeniny, můj pokojíček, pomáháme si
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Colours, numbers 0 – 12
School things (pen, pencil, ruler, pencil sharpener, rubber, book, bag, scissors…)
It is a… They are…

Prosím o dohled na správný úchop tužky.
Chválím prvňáčky a všechny rodiče - učitele za úžasnou domácí výuku. Máte můj velký
obdiv.
Přeji Vám klidný listopad, ať jste všichni zdraví a ať se naši prvňáčci brzy vrátí do školních lavic.
Martina Bábíková
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