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Slabikář
✔ s.61,62 – slova pro nácvik čtení (C,Č,B.Ž)

Tato slova můžete použít ke skládání slovních spojení nebo vět (např. Růžová žížala, slabá 
čepice....Cilka peče makovec.). Stránky 61,62 můžete okopírovat.
Děti si pak jednotlivá slova rozstříhají a skládají z nich slovní spojení nebo věty. Slova, která ve 
větě chybí, si mohou napsat na volný lísteček papíru (např. Babička umí lyžovat.). Jde o práci s 
lístečky papíru, na nichž jsou celá slova, nikoliv o skládání z jednotlivých písmen skládací abecedy 
v deskách.

✔ procvičování čtení ze slabikáře
Na čtení navazují další aktivity, které pošlu mailem.

Skládací abeceda
✔ můžete využít náměty a hry, které pošlu mailem. Cvičení jsou vhodná pro důkladné 

zapamatování a procvičování znalosti tvarů velkých a malých tiskacích písmen, pro rozvoj 
slovní zásoby a porozumění významu slov

Písanka s.10,11
Sešit „opička“ do s. 11

• psaní podle předlohy
• děti procvičují opis a přepis písmen psací abecedy, slov a krátkých vět do sešitu

Věty na papír -10 vět
• přepis vět
• děti si vyberou 2 věty denně (z nabídky v deskách)
• psát na ofocený papír s pomocnou linkou (v deskách)

MATEMATIKA
Barevné příklady s.18,19

• počítání příkladů a vybarvování obrázku (procvičování sčítání a odčítání v oboru do 10)
• vybarvování geometrických tvarů podle vzoru

Matematické minutovky s.13,14
• sčítání a odčítání ve druhé desítce (do 15)

Na procvičování sčítání a odčítání, pozornosti, soustředění a pečlivosti pošlu mailem SKRYTÉ 
OBRÁZKY (A) s poznámkami k vypracování.



PRVOUKA
Pracovní sešit s.49,50

• děti sestaví obrázek stromu z kartiček
• pojmenují a vybarví zvířátka na obrázcích

Když budete na procházce, pozorujte, jak se změnily stromy a keře. Můžete nakreslit, co se vám při 
procházce jarní přírodou líbilo.

Stejně jako minulý týden pošlu mailem podrobné poznámky k učivu, rady a doporučení.
Pošlu náměty a hry se skládací abecedou, navazující aktivity na čtení a procvičování v matematice.

Děkuji všem za spolupráci v této mimořádné situaci, děkuji za vše, co mi posíláte.
V.Bernášková 😊


