Domácí úkoly na období od 30.3. – 3.4.2020
Český jazyk
Slabikář – na tento týden máme písmeno Ž, je to ve slabikáři na straně 64 – 67
Pracovní sešit ke slabikáři – stránky 39, 40
Písanka – nedá se nic dělat, musíme zkusit pokračovat i ve psaní dalších písmen. Posílám
alespoň odkazy z youtube na nácvik psaní některých písmen:
strana 6,7 – velké R

https://youtu.be/Ma-yzCUh7ww

strana 12,13 – malé c

https://youtu.be/UOcHCd4kieU

Děkuji paní Šimečkové, která mně poslala zajímavý odkaz na online výuku, tak Vám ji také
přeposílám: https://youtu.be/GrY4pOclrGc
Pokud budete mít nějaká zajímavá výuková témata, zajímavé odkazy, budu ráda, když mi je
pošlete a můžeme je společně sdílet.

Matematika
Velký zelený pracovní sešit – strana 39 – 44
Počítáme zpaměti - strana 16
Začínáme počítat příklady ve druhé desítce. Ale pozor, jsou to zatím pouze příklady typu:
12+3, 11+2, 15-4 atd. ……….bez přechodu přes desítku.
Nepočítejte s dětmi zatím příklady s přechodem přes desítku, je to pro ně ještě těžké (5+6)

Prvouka
Pracovní sešit – strana 48,49
-

v prvouce si s dětmi povídáme o jaru – můžete si s nimi povídat, jací
ptáci se vracejí na jaře, jaké rostliny rostou apod.

Je vhodné udělat s dětmi vždy 1 stránku denně v každém sešitě z každého předmětu.
Nechci Vás zahlcovat učením, ale některé děti jsou velmi rychlé, mají práci brzo hotovou a
třeba se i nudí, když nemohou chodit tolik ven. Pro takové děti bych měla DOBROVOLNOU
práci navíc.
Pouze dobrovolné úkoly:
1) Nakreslete na papír obrázky slov, která začínají na písmeno Ž
2) Nakreslete nebo napište něco o vaší „domácí škole“. Jak se doma učíte, jak vám to jde,
jestli vás to baví, co vás baví a co ne. Jestli je to lepší ve škole nebo ve vaší domácí
škole apod. Malujte, pište – slova, věty – tiskace, psace – záleží jen na Vás, jak vše
zpracujete (jestli do toho máte chuťJ)
Budu ráda, když mi text nebo obrázek vyfotíte a pošlete přes email, whatsApp apod.
Mějte se hezky, moc se na Vás těším
Marta Duníková

