Domácí úkoly na týden 30.3. – 3.4.2020
Český jazyk
Čtení – na tento týden máme písmeno Ž.
Pracovní sešit ke slabikáři – stránky 39, 40. Přikládám oskenované texty
na procvičování čtení.
Psaní – písanka str. 12-16. Pokud ji ještě nemáte, zasílám oskenované stránky.
Posílám odkazy z youtube na nácvik psaní některých písmen:
strana 6,7 – velké R https://www.youtube.com/watch?v=5_s8fYS62Dw
strana 12,13 – malé c https://www.youtube.com/watch?v=UOcHCd4kieU
strana 14,15 – velké C https://www.youtube.com/watch?v=T4B96HaTRz4
Přeposílám zajímavý odkaz na online výuku: https://youtu.be/GrY4pOclrGc
Pokud budete mít nějaké zajímavé odkazy, můžeme je společně sdílet.

Matematika - tento týden začneme počítat do 20, nové budou pojmy jednotky a desítky
(str. 42a 43), potom sčítání a odečítání typu 10+4, 13-3(dobře se to vysvětluje
na penězích – třeba vyrobených z papíru – str. 44- 48)
Velký zelený pracovní sešit – strana 42 – 48
Počítáme zpaměti - strana 16
Procvičujte příklady ve druhé desítce i ústně. Nepočítejte s dětmi zatím příklady s přechodem přes
desítku, je to pro ně ještě těžké (5+6).

Prvouka
Povídejte si o jaru – kteří ptáci se vracejí na jaře, jaká si staví hnízda, jaké rostliny rostou apod.
Zopakujte si mláďata domácích zvířat – pojmenování celé zvířecí rodiny (husa – houser – house).
Některé děti jsou velmi rychlé, mají práci brzy hotovou a třeba se i nudí, když nemohou chodit tolik
ven. Pro takové děti nabízím DOBROVOLNOU práci navíc.
Dobrovolné úkoly:
Nakreslete nebo napište něco o vaší „domácí škole“. (malujte, pište – slova, věty – tiskace, psace –
třeba jako komiks, vtip, obrázkový dopis... Jak se doma učíte? Jak vám to jde? Co vás baví a co ne?)
Budu ráda, když mi text nebo obrázek vyfotíte a pošlete přes email.
Nabízím také telefonické konzultace a motivační rozhovory. Napište mi a já Vám zatelefonuji a
ráda si s Vámi nebo dětmi popovídám.
Mějte se hezky.
Jana Štěpánková

