
Robins a Wrens 

Začiatok týždňa: 27. apríla 2020 

 

Úloha týždenného čítania (zaznamenajte ju do denníka na čítanie) 

1. Prečítajte si aspoň 3 x týždenne - (Oxfordova sova alebo knihy na čítanie fyzicky) 

2. Precvičte si čítanie a rozpoznávanie vysokofrekvenčných slov 

3. Precvičte si fonetické grafémy pre zvuky množiny 1 a 2. Pozrite si zoznam phonics webových 

stránok, ktoré vám pomôžu. 

 

Kniha týždňa 

 

Ak máte knihu, prečítajte si článok „Veľmi hladný Caterpillar“ od Eric Carle. Alebo môžete sledovať a 

počúvať príbeh, ktorý číta sám Eric Carle na Youtube. 

 

Týždenná písomná úloha (v domácej učebnici) 

 

 

 

 

Týždenná matematická úloha (v domácej učebnici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktické matematiky 

 

Spievajte skladbu dní v týždni. CBeebies majú dobré dni v týždni pieseň. Dokážete si vytvoriť svoj 

vlastný? 

 

Písomná matematická úloha 

V príbehu Veľmi hladný Caterpillar jesť každý deň rôzne jedlá. Pamätáte si sedem dní v týždni? 

Môžete napísať dni v týždni a kresliť alebo písať o niečom, čo každý deň robíte. 

Veľmi hladný Caterpillar rád zje veľa rôznych potravín. 

Aké je tvoje obľúbené jedlo? 

 

Nakreslite obrázok svojho obľúbeného jedla a napíšte 

vetu, aby ste mi o tom povedali. 

 

Nezabudnite na svoju interpunkciu (veľké písmeno, 

medzery na prstoch, bodka). Môžete vo svojich vetách 

použiť niektoré zložité slová? 

Nakreslite niektoré časti celých modelov do 

detskej knihy. 

 



Ďalšie navrhované týždenné vzdelávanie - úlohy súvisiace so všetkými oblasťami učebných osnov 

ranných rokov 

Dokončenie by nemalo trvať dlhšie ako 10 minút. 

 

Osobný, 

sociálny a 

emocionálny 

rozvoj (PSED) 

 

Hrajte hru 

doma, kde sa 

musíte striedať. 

 

Precvičte si 

zdieľanie a 

čakanie na vás. 

Komunikácia a 

jazyk 

 

Prečítajte si 

príbeh s dospelými 

a diskutujte o tom, 

čo sa stalo. 

 Môžete 

odpovedať na 

otázky ako / 

prečo? 

Fyzický vývoj 

 

Vypočujte si čas na vystúpenie 

tanečných epizód a zapojte sa do 

ich BBC - jar na záhrade 

https://www.bbc.co.uk/programm

es/b03g6hgk/episodes/player 

 

Joe knôty tiež ponúkajú denné 

lekcie PE na svojom kanáli  

https://www.youtube.com/channel/

UCAxW1XT0iEJo0TYlRfn6rYQ 

gramotnosť 

 

Čítanie 

Pozri úlohy na 

čítanie vyššie. 

 

písanie 

Tvorba listov - 

písanie rukou 

Prečítajte si listy 

a príručky pre 

učiteľov a rodičov 

poslané domov. 

Matematika 

 

číslo 

Pozrite si vyššie 

uvedené úlohy 

týkajúce sa 

matematiky. 

 

Tvar, priestor 

a miera 

Nájdite veci, 

ktoré sú 

symetrické 

okolo domu. 

Pochopenie sveta 

 

Hovorte o 

životnom cykle 

motýľa. Nakreslite 

do svojej knihy 

jednoduchý životný 

cyklus. Môžete ho 

označiť 

nasledujúcim 

textom: 

Vajce, húsenice, 

kukly, motýľov. 

 

(Egg, caterpillar, 

chrysalis, 

butterfly.) 

 

Výtvarné umenie a dizajn 

 

Nakreslite alebo pomaľujte obrázok 

húsenice alebo motýľa. Aké farby 

budete potrebovať? Ako by ste 

mohli prinútiť svojho motýľa, aby 

vyzeral symetricky (zrkadlový 

obraz každého krídla?) Aké rôzne 

časti musíte kresliť. 

Hláskovanie 

 

Precvičte si 

nasledujúce 

hláskovania:  

 

her 

they 

you 

your 

are 

 

 

 

 

Vyplňte všetky písomné alebo kresliace úlohy z vašej domácej učebnice. 

Boli by sme radi, keby ste videli akékoľvek fotografie a videá vašich detí, ktoré plnia ďalšie 

úlohy týkajúce sa tapisérie a Doja. 
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