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Měsíční plán: I. B


Duben 2016

1. 4. - Rodičovské suplování – v naší třídě budou učit:
1.h. – paní Špánková – Jak krtek ke kalhotkám přišel
2.h. – pan Punčochář – Televize
3.h. – paní Smetanová – Když se dřevo potká s plyšem
4.h. – pan Janků – Králíci

Informace

Těšíme se a rodičům za jejich vyučování děkujeme! 

Akce,
pomůcky



21. 4. – Třídní schůzky SRPDŠ – společné od 16.00 hod
Prosíme o dodržování včasného příchodu do třídy v 8.00 hod.



Dílny čtení (út, čt) – pokud možno nosit knihu, kterou si děti čtou samy doma a ve škole
potom v četbě pokračují.

Učivo:

V týdnu 11. – 15. 4. budou dětem zadány čtvrtletní písemné práce!!!

Čj







Rozklad slov na slabiky a hlásky, počet a vytleskávání slabik
Rozlišování hlásky na začátku, uvnitř a na konci slova
Vyvození hlásek a písmen „C, Č, B, Ž, Ř“
Čtení slabik, slov a jednoduchých vět s probranými písmeny
Nácvik a procvičování psacích tvarů písmen – U, P, T, L, C, c, Č, č
Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov







Číselná řada 0 – 20, psaní číslic 0 – 20, porovnávání čísel
Numerace do 20 (sčítání, odčítání) bez názoru
Slovní úlohy
Vztahy o x více, méně
Základní geometrické tvary, tělesa

Prv




Jaro
Čas – hodiny, dny, měsíce

Aj




Opakování probrané slovní zásoby – barvy, čísla, slovesa pohybu, školní potřeby, části těla
Let’s eat – procvičování nové slovní zásoby, používání předložek, rozlišení jednotného a
množného čísla podstatných jmen

M

Domácí
úkoly

Každodenní čtení (slabikář, vlastní kniha), příprava pomůcek na další den (kontrola penálu,
ořezávání pastelek, tužek). Prosím o dohled na správný úchop tužky. Děkuji.
Možnost procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz
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