Trieda: 1.B
Obdobie: 18.5. – 29.5.2020
Slovenský jazyk
Téma
Čítankové obdobie – zdokonaľovanie techniky
čítania. Nacvičovanie správnej intonácie viet. Dbať
na čítanie s porozumením.
odpis do zošita zo šlabikára:
str. 67 Prvácke pero
písanie – nadiktovať:
1. Na brehu jazera rastie vŕba. Je veľká a stará.
Ryby plávajú vo vode.
2. Félix sedí pod stromom. Má chuť na jabĺčko.
Jeho otec je taxikár.
3. Mama dostala k sviatku ružu. Upiekla výborný
koláč. Vierka a Michal jej umyli riad.
4. Koľko je hodín? Kedy máš narodeniny? Akú
zmrzlinu máš najradšej? (Napíš vety a odpovedz
na otázky)

Učebnica, str.
66 - 73

Pracovný zošit, str.
52 - 55

Projekty

Poznámka
Alf

čítanie kníh

Matematika
Téma
Hejný – sčitovanie, odčitovanie do 20,
porovnávanie, stavby z kociek, hodiny,
pavučiny, krokovanie, hodiny, presúvame
kocku

Učebnica, str.

Téma

Učebnica, str.

Pracovný zošit, str.
46 – 49

Projekty

Poznámka
Online hry, Alf

Pracovný zošit, str.
44 – 45
46

Projekty

Poznámka

Prvouka

Listy rastlín
Kvety rastlín
Herbár

Z nafotených bylín
s menovkami
urobíme triedny
herbár

Téma

Učebnica, str.

Lekcia 8 Body – časti tela
opakovanie povelov – hands up, hands
down...
I can – ja viem, ja dokážem

30 - 33

Anglický jazyk
Pracovný zošit,
Projekty
str.
16, 17

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://www.youtube.com/watch?v=gQGwp7iNRCE&t=21s

Učebnica, str.

Výtvarná výchova
Pracovný zošit,
Projekty
str.

Výroba bábky, bábok na divadlo
Výroba divadla – kulisy

Téma

https://www.youtube.com/watch?v=Ozzo7GQLoAE
https://www.youtube.com/watch?v=fuZktwZKYNE

Clothes - vedieť pomenovať oblečenie

Téma

Poznámka

Poznámka
Vyrobiť divadlo s bábkami.
https://sk.pinterest.com/pin/850898923320732819/

Učebnica, str.

Telesná výchova
Pracovný zošit,
Projekty
str.

Poznámka

Cvičenie v prírode
Cvičenie doma

Téma

Učebnica, str.

Snehový zázrak

103-105

Náboženská výchova
Pracovný zošit,
Projekty
str.
48

Nedeľa

123-125

54-55

Poznámka
Prečítaj si príbeh, porozprávaj sa s rodičmi o prírode,
nakresli si zvieratko alebo príbeh, choďte spolu na
prechádzku
Nakresli obrázok, čo si robil v nedeľu. Ak je to možné,
choď v nedeľu aj na svätú omšu

