STRUKTURA TÉMATU
TÉMA
Obsah (co se učí):
Slova

Fráze

Moje škola
Slovní zásoba škola vs. dům, co kde je? (prostrorová orientace), tvary, můj denní režim (opakování),
hodiny
Škola, taška (bačkory/pantofle/přezůvky, svačina, učebnice, sešit, pití, telefon, kalkulačka, blok, papíry,
žákovská knížka), penál – výbava penálu (rozvrh hodin, tužky, pastelky, pero, guma, pravítko, nůžky,
ořezávátko, fixy, lepidlo atd.), tvary – kruh, čtverec, obdelník, trojúhelník, názvy lidí ve škole, názvy
předmětů, vyučování, přestávka, zvonění, tabule, křída (houba)
Slovesa 1. os. sg: jít, jet do školy, učit se, studovat, zpívat, psát, číst, cvičit
Ve škole se učím psát/číst/zpívat/počítat..., Já chodím do školy pěšky/ jezdím do školy autobusem...
(dopravní prostředky), Potřebuju pomoc (s...), Nerozumím... Vyučování začíná v 8 hodin ráno. Vyučování
končí v...

Gramatika

Slovesa 1. os. sg: jít, jet do školy, učit se, studovat, zpívat, psát, počítat, číst, cvičit, hledat, potřebovat,
mít, (ne)rozumět, začínat a končit (3. os. sg.)

Výslovnost

Slovesa, slovní zásoba viz téma, text písničky

Aktivity (jak se to učí) :

Kufr: jdu do školy a ve škole je/ v tašce mám... (předměty, lidé ve škole: učitelka, učitel, spolužák,
školník, kuchařka, ředitel/ka, názvy místností: tělocvična, jídelna, záchod, třída, chodba, knihovna, šatna)
Chodička 1: Kolik je hodin? Opakování času a hodin (otázky a odpovědi)
Chodička 2: Kdo je kdo? Jak se jmenujou lidé ve škole a co dělají (profese)
Chodička 3: Chodící aktovka – já jsem penál a hledám... (výbava penálu), já jsem taška a hledám...
(výbava školní tašky)
Písnička Ivánku náš
Pexeso – chňapačka, bingo, Kimova hra
Hledání tvarů: najděte ve třídě věci ve tvaru: kruhu/koule, trojúhelníku, čtverce, obdelníku
(další aktivita: rozmístěte papírky v různých tvarech a barvách po třídě, Ž je hledají)
Šibenice: opakování slov, hlásek
Pexeso: Kimova hra, chňapačka
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Čtení
Mluvení
Poslech
Psaní

–
Písnička Ivánku náš, Kufr (viz aktivita), tvary
Písnička Ivánku náš
Slovní zásoba (u pokročilejších)

Další poznámky, komentáře……..
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