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Matematika 

Učebnice str. 37 (ú.2 číselný rozklad: na stůl polož tolik pastelek, kolik určuje barevné číslo→ rozděl 

na dvě hromádky – první hromádka= číslo v učebnici. Kolik pastelek je na druhé hromádce? Zapiš.), 

38 (1.slovní úlohy tvoříme podle obrázku, vždy úlohy na sčítání. Nezapomínáme na vytvoření otázky! 

Na misce jsou 3jablka, maminka na misku položila ještě jedno. Kolik jablíček je na misce teď?), 40 – 

píšeme číslici 0. Podle času můžete řešit úkoly ze strany 39. 

 

Český jazyk 

 Procvičujeme čtení slabik se souhláskou m. Skládáme ze skládací abecedy. Provádíme 

sluchovou analýzu i syntézu (skládání a rozkládání). Vymýšlíme slova, která na danou slabiku 

začínají:  

ma – malina, Matěj, makovice, malá, maže, mast, mašle, Matouš, má – máma, máslo, málo, máta   

me -  meloun, mete, mele, metro, mečí, meluzína, med ; mi – mimino, Milena, Miloš, mina, mizí,    

mí- mísa ; mo -motýl, motyka, most, modrá, mol, mokro, motor, motorka, mozek; mu- mušle, 

muchomůrka, muška, muzeum, muži, musí …… 

 Čtení slabik se souhláskou l.  Známé písně zpívat na slabiky la, lo, li – slabiku mít při zpívání 

před očima.  

 Živá abeceda str. 33.  

 Postup vyvození nových slabik obdobný jako u slabik se souhláskou m.  

Pozor při čtení vyslovujeme slabiku najednou – Ne   m  a  → ma ; Dítě se dívá na slabiku 

vyslovuje první hlásku a hned k ní připojí samohlásku (jakoby prodlouží čtení počáteční 

souhlásky, rozmyslí samohlásku, vysloví). Druhá možnost čtení slabiky: dívám se na napsanou 

slabiku – hledám slabiku na listu s obrázky a podle obrázku přečtu (obrázek začíná na tuto 

slabiku – vidím  ma, hledám obr. Malina – začíná ma, řeknu ma.). 

 Ze slabik se pokoušíme skládat jednoduchá slova.   máma, lama, málo, láme, mele, moli, milá, 

limo, malé, Míla, Ála, Lola – vysvětlujeme význam slov, se slovy tvoříme věty. 

Písanka str. 12,13 . Opakujeme všechna známá písmena a slabiky, píšeme do cvičného sešitu (na 

papír) se stejnými linkami, jako má písanka (možno dorýsovat). 

 

Prvouka 

Moje rodina – členové rodiny (názvy), jak se kdo jmenuje, co dělá. Jak se k sobě chovají lidé v rodině? 

Uč.str. 15 
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