DISTANČNÍ VÝUKA 20. – 24. 4.
PONDĚLÍ 20.4.
Čtení – Co maminka
vyprávěla Ondrovi str.
16 (zbytek)

ÚTERÝ 21.4.
VIDEO (malé psací r,
opis slov do sešitu
s perníkovou
chaloupkou)

Písanka - str. 19
ČESKÝ JAZYK

Křížovka ve čtení na str.
17 (psát na folii nebo
tenký papír)

VIDEO (pusinkový úkol
na str. 36, hry
s mincemi – v oboru
čísel 0-20)

MATEMATIKA

Početník – str. 11 (2
sloupečky)
Nakupujeme ovoce a
zeleninu (ceník) –
koupíme vždy 2 kusy
ovoce nebo zeleniny a
vyplatíme správné
mince.

PRVOUKA

1. ROČNÍK

Čtení – Párková (str.
18)

STŘEDA 22.4.
Čtení - Co maminka
vyprávěla Ondrovi (str.
19), 2 odstavce

ČTVRTEK 23.4.
Čtení – Co maminka
vyprávěla Ondrovi (str.
19), zbytek

Písanka – str. 21

Písanka – str. 22

Vymyslet aspoň 4 slova
na R.

Poskládej na koberečku
jméno Ondra, Minda a
Luna, o kterých jsi dnes
četl.

VIDEO (rozklad čísel na
str. 38 - část, hry
s mincemi)

Živé počítání - str. 38
zbytek

Živé počítání – str. 41
celá

Početník – str. 12 (1
sloupeček)

Početník – str. 12 (1
sloupek)

Karty s čísly 0-20 –
seřadit a postupně
otáčet podle zadání
(např. číslo hned za 12
atd.)

Hra s kostkami – hodit
oběma kostkami,
z hozených čísel
vytvořit příklad na
sčítání, vypočítat.

Čtení – str. 21

Písanka – str. 20
Úkol s modrým
čtverečkem na str. 18
ve čtení
Živé počítání – str. 37
celá
Početník - str. 11 (1
sloupek)
Napsat na tabulku
aspoň 5 příkladů, které
mají výsledek 10.

PÁTEK 24.4.
VIDEO (přepis slov a
vět v písance na str. 23,
čtení vět
s porozuměním)

Početník – str. 12 (2
sloupečky)
Prstové kalkulačky –
ukazovat čísla do 10
podle diktátu.

Učebnice str. 48

Čtení – str. 20, vybrat si
jednu kočku, přečíst si o
ní informace a říct, co
jsem si zapamatoval.

