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Pozná velká a malá písmena abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám,
kromě X,Q,W.
Čte zavřené slabiky na konci slov. Čte slova se shlukem souhlásek.
Porozumí významu slov, přiřazuje slova k obrázkům, vysvětluje význam slova.
Své pocity vyjadřuje pomocí dramatizace a ilustrace.
Čte s porozuměním slova, krátké jednoduché věty.
Najde a vytvoří jednoduché rýmy.
Píše číslice a písmena ve správném tvaru, spojuje písmena, slabiky a slova,
píše dle diktátu učitele daná slova.
Na základě vlastních zážitků tvoří jednoduché věty.

Vyvození hlásek
Shluky souhlásek
Význam slov
Přiměřeně náročné texty
Čtení s porozuměním
Lidová říkadla, básně
Písmena abecedy
Číslice
Opis, přepis, diktát
Souvislý jazykový projev

MATEMATIKA
Doplňuje jednoduché posloupnosti čísel do 20.
Řadí čísla vzestupně i sestupně do 20.
Porovnává soubory prvků do 20.
Užívá vztah rovnosti a nerovnosti.
Sčítá a odčítá zpaměti do 20 bez přechodu.
Rozloží čísla v oboru 10 – 20 na desítky a jednotky.
Řeší jednoduché slovní úlohy z praktického života na základě manipulace
s konkrétními věcmi a penězi do 20 bez přechodu desítky.
 Doplňuje tabulku součtů a rozdílů.
 Kreslí a vybarvuje rovinné geometrické útvary podle pokynů.








Posloupnosti čísel do 20
Porovnávání množství a jejich
číselných vyjádření v oboru do 20
Užití matematických symbolů <, >, =
Sčítání a odčítání v oboru do 20
Rozklad čísel
Slovní úlohy
Manipulace s maketou peněz
– skupinová práce
Tabulky sčítání a odčítání
Rovinné obrazce - čtverec, obdélník

PRVOUKA






Vyjmenuje roční období.
Rozpozná a pojmenuje rodiny domácích a volně žijících zvířat.
Na příkladu popíše, jak se domácí zvířata chovají a co lidem dávají.
Pozná nejběžnější rostliny a zvířata v lokalitě domova.
Pozoruje a jednoduše popíše život rostlin a zvířat v jednotlivých ročních
obdobích.

Roční období
Životní podmínky některých rostlin
a zvířat
Rostliny, živočichové - znaky života
Opatrné a ohleduplné chování
k přírodě

POZNÁMKY



Pojmenuje typické symboly Velikonoc.

Velikonoce, tradice

TĚLESNÁ VÝCHOVA




Cvičí s rytmickým doprovodem.
Snaží se vyjádřit pohyb melodicky.
Nacvičuje přísunný krok stranou, poskočný krok.

 Pozná nové pohybové hry a je schopen hrát je se spolužáky i mimo Tv.
 Pozná relaxační cvičení, snaží se je napodobit.
 Umí zpevnit a uvolnit tělo.

Rytmická gymnastika
– rytmizace jednoduchých pohybů
podle říkadel a písní, rytmizovaná
chůze a běh v základním tempu,
přísunný krok stranou, poskočný krok
Pohybové hry - hry spojené s během honičky
Zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, relaxační cvičení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA


Uplatňuje osobitost při výtvarné práci.




Rozlišuje malbu a kresbu.
Poznává kresby Z. Millera – Krtek, J. Lady

Různé výtvarné techniky a postupy
výtvarného vyjadřování (kresba,
modelování, malba)
Práce dekorativní a prostorové
Dětští ilustrátoři

PRACOVNÍ ČINNOSTI
Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci
se stavebnicemi.
 Nalepuje jednoduché tvary z papíru na papír.




Seznamuje se s pojmem klíčení a v praxi si jej vyzkouší (při pozorování klíčení
hrachu ve třídě).



Pečuje o nenáročné pokojové rostliny ve třídě (zalévá, otírá listy, kypří půdu).

Práce montážní a demontážní
Stříhání
Lepení
Pěstitelské činnosti – klíčení semen
(hrachu)
Zaznačí jednoduchý plán založení
pokusu
Péče o pokojové rostliny

HUDEBNÍ VÝCHOVA


Sluchem rozliší projev zpívaný od nástrojového.



Rozlišuje zvuky tónu, píseň od přednesu.

POZNÁMKY:

Rozlišování zvukové barvy základních
hudebních nástrojů (klavír, housle,
flétna)
Výrazové prostředky v hudbě - tempo

