Prvouka 1. ročník od 2. – 8. 11. 2020
Vážení rodiče, milé děti,
těšili jsme se do školy, ale bohužel, ještě nějaký čas se budeme muset učit takto na dálku. Vím, že
je to pro všechny velmi náročné, proto vám, kteří dětem pomáháte, velmi děkuji za spolupráci, bez
které se opravdu neobejdeme. Vás, děti, moc zdravím a posílám spoustu úsměvů, už se na vás moc
těším!
Přeju hlavně pevné zdraví a optimismus, D. Š.

Úterý 3. 11. Podzim na poli (str. 17), Stromy na podzim (str. 18)
Posledně jsme končili tímto učivem:
Podzim na poli Prvouka strana 17 – vybarvit a pojmenovat polní plodiny řepa, slunečnice,
kukuřice a brambory. Vybarvit aspoň některý z obrázků z pohádky o řepě, kdo to ještě
neudělal. Připomenout si pohádku „O veliké řepě“ např. zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Y6noz8e2IOM

.
Stromy na podzim (str. 18)
Při procházkách jsme si všechny stromy kromě modřínu ukazovali a poznávali jsme je, ve
třídě jsme přiřazovali k listům správné plody a šišky a pojmenovávali).
Děti ví, že jsou stromy listnaté, které opadávají na zimu a jehličnaté, z nichž většina na zimu
jehličí neshazuje. Možná to někdo ještě trochu plete, ale tomuto učivu se věnuje čas i
v dalších ročnících, počítá se i částečný úspěch!
Pokusit se v učebnici pojmenovat plody s listy a vybarvit (žalud – dub, kaštan (zatím
stromu jírovci říkáme kaštan), šípek.
V dolní řadě jsou stromy, ať si zkusí děti aspoň některé pojmenovat a poznat listnatý dub.
Možná si někdo vzpomene i na jehličnaté smrk a borovici. O modřínu jsme nemluvili.

Čtvrtek 5. 11. Podzim – shrnutí a opakování
Prvouka strana 19:
-

Barevně spojit list + plod (první tři se dělali na předchozí straně i několikrát na vycházce a
následně ve třídě

-

děti možná poznají šišku a větvičku ze smrku (také jsme prakticky dělali) a zbude větvička a
malé šištičky z modřínu. Pokud děti nepoznají ani smrk, jen jim ho připomeňte…. A s modřínem,
prosím, pomozte.

-

Dětem jsem četla pohádku „O poslední vlaštovce“, měly by vlaštovku na obrázku poznat a čápa
také určitě znají. To jsou ptáci, kteří na zimu odlétají do teplých krajin.

-

Zbylí ptáci nejsou stěhovaví, na zimu jim sypeme do krmítka – děti možná některé poznají
(sýkorka, kos, vrabec).

