Plán učení pro 1. třídu (Hv, Vv, Pr.č., a Tv jen kdo bude chtít udělat:-)
Pro týden: 13.-17.4. 2020
Čj: Slabikář str. 52 – 56 – na každý den vychází asi jedna stránka (je zde nové písmenko Č,č, děti si
ho mohou vymodelovat, složit z víček, knoflíků, napsat si ho do písku, mouky, vymýšlet slova –
jména, která tímto písmenkem začínají, nebo mají písmenko uprostřed, nakonci a mohou si k tomu i
namalovat obrázky, vyhledávat v časopisech...), + Ofocený papír „Kuličky“, v písance přidávám na
každý den stránku navíc, takže denně 2 strany, ve velkém PS můžete pokračovat dle svého tempa,
času, chuti max. 1 str. Denně od str. 22
Ma:Velký PS str. 44 – 46 + ofocený papír (je tam omylem jedna polovina strany, kterou již děti
dělaly, tak tu mohou vynechat:)
Prv: Ája opakování hodin + nakreslit obrázek hodin do prv sešitu.
Hv: Koleda – napiš svoji oblíbenou koledu – s laskavou dopomocí rodičů a nakresli k ní obrázek.
Vv: Velikonoce, nakresli obrázek svého zážítku z letošních Velikonoc.
Pr.č.: Kraslice – vyrob si kraslici – třeba jen z papíru nebo opravdovou z vyfouklého vajíčka.
Tv: Zopakuj si skákání přes švihadlo, skákací gumu, panáka, míčovou školku.
Pro týden: 20.-24.4.2020
Čj: Slabikář str. 57 – 60 písmenko Ž,ž + ofocený papír „Začíná jaro“ + písanka 2 strany denně
Ma:Nový velký PS – 3. díl str. 3 – 6 (řada čísel do 20 – poslala jsem k tomu dětem ofocená čísla,
puntíky, opět k tomu využijte názorné pomůcky, které máte běžně doma – knoflíky, pastelky, víčka,
počítadla, kostky, bonbóny... děti si mohou nakreslit a vystřihnout peníze, skákat panáka)
Nový malý PS – 3. díl str. 1 - 2
Prv: Ája str. 58 celé.
Hv: Zazpívej si pro radost svoje oblíbené písničky, pusť si Zpívanky.
Vv: Nakresli – Jak pomáháš rodičům + můžeš napst, co z toho tě nějvíc baví.
Pr.č.: Kresli křídou na chodník u domu.... nebo kde to půjde.
Tv: Připrav pro rodiče a sourozence parádní rozcvičku.
Pro týden: 27.4.-1.5.2020
Čj: Slabikář str. 61 – 65 písmenko B,b+ písanka 2 str. Každý den + volné pokračování v PS
Ma: Velký PS str. 7 – 10
Malý PS STR. 3 - 7
Prv: Ája str. 69 celá
Hv: Zazpívejte si oblíbené písničky vaší rodiny. Jakou oblíbenou písničku má babička a děda?
Vv: Nakrestli obrázek na téma: Máj – lásky čas.
Pr.č.: Pomoz rodičům s prací na zahradě, zalej kytičky doma a nebo vyrob něco z papíru na
výzdobu vašeho domova.
Tv: Kotoul vpřed, běh na zahradě, slalom mezi stromky...

