Plán týdne kt 45, 46

předmět

ČJ

M

1. Ověřovací práce BĚ PĚ MĚ VĚ + DRUHY VĚT
proběhne on-line
2. DĚLENÍ HLÁSEK - souhlásky, samohlásky, dvojhlásky
Pracovní list
PL Dělení hlásek
3. Pořádek vět
Pracovní list
PL 1)
možnosti (1)
PL 2)
4. Čtení/Sloh
Pracovní list
PL Sloh 1.a,b
PL Sloh 2
5. Psaní
básnička viz zadání podklady
možnosti (1)
písanka (pokračuj)
6. Samohlásky
Úlohy z češtiny (PS)
možnosti (1)
str 22
str 23 (2 nebo 3)
DOBROVOLNĚ
Šifra pro koumáky - Pizzly
1. Pracovní sešit
možnosti (1)
str. 6
str. 7
str. 8
2. Sčítání a odčítání PL
Pracovní list
zvol si dle úrovně
3. Slovní úlohy
Pracovní list
1. Hodiny
Pracovní list
2. Kalendář

PRV

TV

Věta týdne:
Nechť jsou všichni lidé na světě šťastní a zdraví.
Ú: VYPIŠ DO SEŠITU ČJ
1. O jaký druh věty se jedná?
2. Zakroužkuj žlutě měkké slabiky.

Hádanka týdne:
Visí to a neví kde, bije to a neví koho, ukazuje to a neví
kam, počítá a neví kolik.
Odpověď:

………

Ú: Jaké existují druhy? ………………….
Nápověda: každý to máte doma

zvol si dle úrovně

Tučně zvýrazněné je hlavní téma, tedy povinné k výuce či
zpracování samostatného úkolu. Dále jsou možnosti
volby, v závorce vždy číslo povinně zvolených možností.

pokračuj na další úroveň

Podklady k TP (týdennímu plánu) najdeš na disku ve
složce kt 45,46 Podklady k výuce.

dle kalendáře doma zjisti, kolik dní
má který měsíc a zapiš na papír s
označením PRVOUKA
Zopakuj si dny, měsíce, roční období
Venku je tolik barev. Nasbírej
barevné listy či plody stromů a
1. Barvy podzimu
vytvoř:
možnosti (1)
Kytici do vázy
Koláž na papír
Listový řetěz
Náhrdelník z listí a plodů
Skok do dálky
možnosti (2)
kolik cm skočíš s rozběhem?
……… cm
kolik cm skočíš z místa?
……… cm
kolik cm skočíš snožmo?
……… cm
Počet dní v měsíci

PČ, VV

splněno

