
Domáce vzdelávanie recepcie 

Týždeň začínajúci 11. mája 2020 

Týždenná písomná úloha (v domácej učebnici) 

RWI lekcie fonológie doma 

 

V snahe pomôcť deťom naučiť sa čítať doma počas uzávierky školy, RWI vysiela každý deň v 

pondelok 7 hodín fonológie, čítania a pravopisu YouTube channel. 

 

Každá hodina je dlhá desať až pätnásť minút a je k dispozícii 24 hodín. 

Sada zvukov rýchlosti 1 - pre deti v škôlke a recepcii a pre deti, ktoré sú nové v angličtine 

• Nastavte 1 zvuky rýchlosti 9:30 (BST) 

• Nastavte 1 čas slova 9:45 

• Nastavte 1 pravopis 10,00 hod 

Sada zvukov rýchlosti 2- pre deti v recepcii, ktoré dokážu čítať zvuky 1. rýchlosti a pre deti v 1. a 2. 

Roku 

• Nastavte 2 rýchlosti zvuku a čas slova 10,00 hod 

• Nastavte 2 pravopisné 10,15 hodín 

Nerobte si starosti, ak ste vynechali lekciu. Po zobrazení každej sady sa prehrá jeden deň z každej 

sady. 

Chúlostivé slová 

 

Spoločnosť Epic Phonics vyvinula niekoľko vynikajúcich skladieb na podporu učenia sa zložitých slov. 

Deti sú na to zvyknuté a radi ich spievajú. https://www.youtube.com/redirect?redir_token=BLBq9GanIXKk-

4Zzw0ETtQq10658MTU4ODg3NDE5MUAxNTg4Nzg3Nzkx&q=http%3A%2F%2Fepicphonics.com%2Fgames%2F

show%2Freading-machine-4&event=video_description&v=TvMyssfAUx0 

 

Hláskovanie 

Precvičte si nasledujúce hláskovania:         no go to the into was said 

 

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 grafiky pre zvuky množiny 1 a 2. Pozrite si zoznam phonics webových 

stránok, ktoré vám pomôžu.

Pozrite sa na obrázok domácich miláčikov. Hovorte o  

svojom obľúbenom zvieratku. Máte domáceho  

maznáčika? 

Nakreslite obrázok svojho obľúbeného zvieraťa  

alebo vášho domáceho maznáčika. 

Pozrite sa pozorne na svoj obrázok. Môžete označiť časti vášho zvieraťa / domáceho maznáčika 

(oči, nos, ústa atď.)? 

Napíšte nejaké vety o vašom zvierati / zvieratku. Kde to žije? Čo to žerie? Má magické sily? 

Nezabudnite na svoju interpunkciu (veľké písmeno, medzery na prstoch, bodka). Môžete vo 

svojich vetách použiť niektoré zložité slová? 

https://www.youtube.com/channel/UCo7fbLgY2oA_cFCIg9GdxtQ
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=BLBq9GanIXKk-4Zzw0ETtQq10658MTU4ODg3NDE5MUAxNTg4Nzg3Nzkx&q=http%3A%2F%2Fepicphonics.com%2Fgames%2Fshow%2Freading-machine-4&event=video_description&v=TvMyssfAUx0
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=BLBq9GanIXKk-4Zzw0ETtQq10658MTU4ODg3NDE5MUAxNTg4Nzg3Nzkx&q=http%3A%2F%2Fepicphonics.com%2Fgames%2Fshow%2Freading-machine-4&event=video_description&v=TvMyssfAUx0
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=BLBq9GanIXKk-4Zzw0ETtQq10658MTU4ODg3NDE5MUAxNTg4Nzg3Nzkx&q=http%3A%2F%2Fepicphonics.com%2Fgames%2Fshow%2Freading-machine-4&event=video_description&v=TvMyssfAUx0


Gramotnosť (Oak Academy) 

 

 

Použite nasledujúci odkaz na prístup k rozvrhnutiu výučby domov pre Oak National Academy, čo je nová zbierka kvalitných lekcií a online zdrojov. S 

podporou vlády bol vytvorený ako reakcia na zablokovanie koronavírusu. Začneme od prvého týždňa s Tri malé prasatá. 

 

https://www.thenational.academy/online-classroom/reception#schedule 
 

Nižšie je uvedený rozvrh hodín pre tradičný príbeh, The Three Little Pigs. Pod každým dňom v týždni sa nachádza odkaz na každú jednotlivú lekciu, 

ktorá vás dovedie priamo na lekciu pre daný deň. Vyplňte písomné úlohy z vašej domácej učebnice. 

 

1. týždeň 

pondelok utorok streda štvrtok piatok 

Tradičný príbeh - Tri malé prasatá 

Zameranie jazyka Vypočujte si príbeh 
(sluchové vyhľadávanie) 

Uložte príbeh do pamäte 
(mapa príbehov) 

Napíšte časť príbehu Napíšte časť príbehu 

Pozrite si video a potom dokončite 
malú aktivitu pre daný deň. 

Dokončite písomnú aktivitu vo vašej 
domácej učebnici. 

 
(Nakreslite obrázok svojho domu a 

napíšte štítok vedľa každého 
materiálu) 

Pozrite si video a potom dokončite 
malú aktivitu pre daný deň. 

Dokončite písomnú aktivitu vo 
vašej domácej učebnici. 

(Nakreslite obrázok a napíšte vetu 
o svojej obľúbenej časti príbehu) 

Pozrite si video a potom 
dokončite malú aktivitu pre 

daný deň. Dokončite písomnú 
aktivitu vo vašej domácej 

učebnici. 
 

(Nakreslite a označte svoju 
vlastnú mapu príbehov) 

Pozrite si video a potom 
dokončite malú aktivitu pre 

daný deň. Dokončite písomnú 
aktivitu vo vašej domácej 

učebnici. 
 

(Napíšte časť príbehu) 

Pozrite si video a potom 
dokončite malú aktivitu pre 

daný deň. Dokončite písomnú 
aktivitu vo vašej domácej 

učebnici. 
 

(Napíšte časť príbehu) 

Odkaz na lekciu 
 

Odkaz na lekciu Odkaz na lekciu Odkaz na lekciu Odkaz na lekciu 

 

 

 

https://www.thenational.academy/online-classroom/reception#schedule
https://www.thenational.academy/reception/english/materials-reception-wk1-1#slide-2
https://www.thenational.academy/reception/english/the-three-little-pigs-reception-wk1-2#slide-2
https://www.thenational.academy/reception/english/story-map-reception-wk1-3#slide-2
https://www.thenational.academy/reception/english/story-writing-part-1-reception-wk1-4#slide-2
https://www.thenational.academy/reception/english/little-red-riding-hood-story-writing-2-reception-wk3-5#slide-2


Matematika 

 

Meracie 

Dajte dieťaťu kúsok povrazu alebo vlny (asi 12 palcov). Vyzvite ich, aby našli a našli veci, ktoré sú 

dlhšie, kratšie alebo rovnakej dĺžky ako ich kus šnúry / vlny. Môžu vyhľadávať vo vnútri aj zvonka. 

Môžu umiestniť objekty v poradí od najmenších po najdlhšie? 

 

 
 

 Udržujte denný graf počasia 
 

 

Povzbudte svoje dieťa, aby sa stalo ďalšou 

moderátorkou televízneho počasia! 

 

Denné záznamy o počasí uchovávajte celý týždeň. 

Pozri plagát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buďte kreatívni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 gobelínu 

a Doja. 


