Český jazyk
Ročník I.
Září

Živá abeceda
přípravná cvičení sluchová a zraková,
procvičování orientace v prostoru, v ploše,
rozlišování tvarů, porovnávání dvou obrázků jako celků, cvičení pozornosti,
rozlišování hlásek, slabik,
písmenkové pohádky, vyvozování písmen M m, A a
Psaní – Moje první psaní – přípravné období, uvolňovací cviky

Říjen

Živá abeceda
písmenkové pohádky, vyvozování písmen L l, E e, S s, O o
modelování písmenek,
tvoření vět podle obrázků, čtení slov a slabik, správná artikulace
sluchová cvičení, hry s obrázky a se slovy
Psaní – Moje první psaní – zobratňovací cviky, prvky písmen
uvolnění ruky v rameni, loktu, zápěstí, uvolňovací cviky,
grafomotorická cvičení, základní hyg. návyky, sezení, držení tužky,

Listopad

Živá abeceda, Slabikář
písmenkové pohádky, vyvozování písmen P p, U u, I i
dělení slov na slabiky, vytleskávání, graf. označení počtu slabik,
rozlišování psacího a tiskacího písma,
čtení otevřených slabik, dvouslabičných slov s otevřenou slabikou
skládání slov a vět z písmenek, znaménka .! ? ,
Psaní - grafomotorická cvičení,
Písanka 1, str. 1 – 14 první písmena a slabiky,

Prosinec

Slabikář
rozlišení věty, slova, slabiky a hlásky, hlasité a tiché čtení slov a vět,
písmeno velké, malé, tištěné, psané,
tečka, čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník,
písmenkové pohádky, vyvození T t, J j, Y y, N n
čtení jednoslabičných slov se zavřenou slabikou ( typ les)
skládání slov a vět, znaménko za větou, melodie hlasu,
Psaní – Písanka 1, str. 15 – 24
další písmena, první velká písmena, psaní slabik, diktáty písmen,

Leden

Slabikář
plynulé spojování slabik a slov, výslovnost délky hlásek,
článek, nadpis, řádek a odstavec,
písmenkové pohádky, vyvození V v, Z z, D d, K k
skládání slov a vět z písmenek
vypravování pohádek, dramatizace, hádanky. veršovánky, správná výslovnost,
Psaní – Písanka 2, str. 1 – 20
další písmena, psaní slabik, spojování slabik do slov, přepis slabik a slov

Únor

Slabikář
hlasité a tiché čtení, plynulé spojování slabik a slov, (MKV/LID : lidské vztahy)
písmenkové pohádky, vyvození Š š, R r, Au au, Ou ou, C c
čtení slov se dvěma souhláskami na začátku slova ( typ škola)
skládání slov a vět z písmenek,
paměťové osvojení básní
mimočítanková četba (EGS/E: ukázky ze zahraniční literatury)
Psaní – Písanka 2, str. 21 – 40
další písmena, slabiky a slova, první věty, přepis slov

Březen

Slabikář
hlasité a tiché čtení,
vyvození písmene H h, B b, Č č
jednoslabičná slova se skupinou hlásek na začátku ( typ král)
vypravování pohádek, dramatizace
(EGS/E: seznámení s pohádkovými postavami jiných národností)
rozšiřování slovní zásoby,
gramatická správnost a kultura mluveného projevu,
mimočítanková četba (EGS/E: ukázky ze zahraniční literatury),
křížovky, luštěnky, hádanky ((EGS/E: rozvoj jazykových dovedností)
Psaní – Písanka 3, str. 1 – 20
další písmena, opis a přepis slov, přepis krátkých vět
diktáty písmen a slov

Duben

Slabikář
uvědomělé čtení, plynulé spojování slabik a slov, melodie hlasu,
dramatizace textů pohádek,
vyvození písmene Ž ž, Ř ř, Ch ch, F f
slova složitější stavby, slova se slabikotvorným r,l
vypravování podle obrázků, výslovnost, paměť, osvojování básní, přednes,
Psaní – Písanka 3, str. 21 – 40
další písmena, opis slov, přepis slov a vět
diktáty písmen a slov,

Květen

Slabikář
uvědomělé čtení, plynulé spojování slabik a slov
vyvození G g
slova s ď, ť, ň
slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
hádanky, dramatizace pohádek
(EGSE: seznámení s pohádkovými postavami jiných národností)
vypravování, popletené věty, skládání slov a vět, hry se slovy, doplňovací
cvičení, (OSV/KOM: sociální rozvoj, komunikace)
Psaní – Písanka 4, str. 1 – 20
další písmena, opis slov, přepis slov a vět

Červen

Slabikář
hlasité a plynulé čtení s porozuměním, tiché čtení,
zvyšování plynulosti čtení, správná výslovnost, prvky výrazného čtení,
čtení delších textů,
gramatická správnost a kultura mluveného projevu,
psaní slov,vět přepisem a podle diktátu,
hádanky,doplňovačky,opakovací cvičení,
sestavování slov ve věty,
Psaní – Písanka 4, str. 21 – 40
poslední písmena, psaní slov s ď, ť, ň
slova dě, tě, ně, di, dy, ti, ty, ni, ny a slova s ě

