
Učivo 6.4.-17.4.2020

ČESKÝ JAZYK

Slabikář 
✔ s.97 – čtení „Lucie má dogu“
✔ s.63 – slova k nácviku čtení, k rozvoji porozumění a k procvičování orientace v textu 

Tato slova mohou děti využít:
• ke skládání slovních spojení a vymýšlení vět, kdy ještě doplňují (nebo dopisují) chybějící 

slova
• k hádankám, kdy vybírají (nebo píší) určitá slova
• ke hře „na tichou poštu“

Děti tyto činnosti znají ze školy, podrobněji je rozepíšu v mailu.
Ve slabikáři procvičujte čtení textů individuálně, podle výběru dětí. Každodenní nácvik čtení je 
velice důležitý. 
Na čtení navazují další aktivity, které podrobněji rozepíšu v mailu. Stejně tak pošlu pracovní listy k 
dalšímu procvičování i zamýšlení, které můžete doma využít.

Pracovní sešit ke slabikáři
✔ s.15/ cvičení 1,2,3,4 – G, čtení slov s barevným vyznačováním daných slabik, vybarvování 

slov, která se rýmují, doplňování slov do básniček
✔ s.6 modrá stránka/ cvičení 1,2,3,4,5 – G, doplňování slov do vět, luštění křížovky, lepení 

slov – kartičky se slovy G

Skládací abeceda
✔ můžete využít náměty a hry (poslány mailem) pro důkladné zapamatování a procvičování 

znalosti tvarů velkých a malých tiskacích písmen, pro rozvoj slovní zásoby a porozumění 
významu slov (pexeso, Kimova hra, Písmenkový guláš, Na detektivy…)

Básnička 
✔ Zajíček, Sluníčko, Jaro, Gorila (výběr básničky podle dětí), texty pošlu mailem

Písanka s.12,13,14,15
Sešit „opička“ do s. 13

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

MATEMATIKA

Barevné příklady s.20,21,22,23
• počítání příkladů a vybarvování obrázku ( sčítání a odčítání v první desítce – do 10)
• vyhledávání geometrických tvarů na obrázku robota 



Matematické minutovky s.15,16,17
• sčítání a odčítání ve druhé desítce (do 20)

Na procvičování sčítání a odčítání, pozornosti, soustředění a pečlivosti i pro zdatné a odvážné 
počtáře pošlu mailem pracovní listy, které můžete využít - skryté obrázky(B), velikonoční barevné 
počítání, matematické pyramidy, algebrogram pro děti, spojovačky–zvířátka (noční obloha, ledové 
radovánky), vše s poznámkami k vypracování. 

PRVOUKA
Pracovní sešit s.49,50

• jaro, svátky jara, Velikonoce - povídání
• čtení jarních obrázkových vět
• velikonoční vajíčko - vybarvování

Když budou děti na procházce, mohou pozorovat jarní přírodu. Mohou také nakreslit, co se jim  při 
procházce jarní přírodou líbilo.

Stejně jako minulý týden pošlu mailem podrobné poznámky k učivu, rady a doporučení.

Děkuji rodičům za skvělou spolupráci, děkuji dětem za odvedenou práci a za vše, co mi posílají.
V.Bernášková 😊


