Motivace:
Dokážu to i na počítači? Jak jsem na tom s pravopisem?
Seznámení s novým výukovým programem
Cíl výukový:
Zopakovat a procvičit spodobu uvnitř a na konci slov, zpřesňovat význam slov,
rozvoj slovní zásoby.
Cíl na počítači:
Seznámit se s novým programem a nechat si ohodnotit znalosti jinak, procvičit
pozornost a přesnost při čtení i zadávání výsledků do počítače – práce s myší.
Časové rozvržení:
2 – 3 vyučovací hodiny
Pomůcky:
Počítačový program PON škola – Český jazyk, pracovní listy, kalendáře se
jmény, pero, papír, příp. i pastelky

Předloha 1

Motivace:
Jak tě doma oslovují? Jak ti říkají, když se na tebe zlobí, když tě mají rádi,…,
jak tě oslovují ve škole, máš nějakou přezdívku?

Víš, jak jsou zapsána jména v kalendáři? Najdi, kdy mají svátek.

Doplň
Stá _ ka
Tere _ ka
Zu _ ka
Jose _ ka
Bo _ ka
Květu _ ka
Ane _ ka
Slá _ ka
Ra _ ka
Li _ ka
Vla _ ka
Milá _ ka
Bět _ ka
Jit _ ka
Doro _ ka
Ka _ ka

V kalendáři

Datum

Předloha 2

Slož co nejvíce slov.
-d+ka …………………………………………
-ď+ka…………………………………………
-t+ka …………………………………………
-ť+ka …………………………………………

la_
há_
lá_ vrá_
zahrá_
zá_

hru_
lo_
Vla_

Předloha 3

Doplň slova.
Vytvoř krátký příběh z těchto slov:
Poj _ te, se _ te, vra _ te se, zapla _ te, schů _ ky, hří _ ky, polé _ka,
vrá _ ka, projí _ka, pono _ ka, sna -, pře _, poku _.

Předloha 4

Najdeš je?
Vytvoř hádanky ke slovům:
Mřížka, šipka, provázky, lebka, průkazka, tříska, trubka, blesky, odpadky.

Nakresli k hádance obrázek.

Žáci pracovali v počítačové učebně v programu Český jazyk PON škola
Chrudim. V první části hodiny proběhlo doplňování souhlásek formou zkoušení
a zhodnocení práce, chybně označená slova měli za úkol vypsat a doma
procvičit. Potom následoval krátký úkol na skládání slov (viz měšec
s předponami a doplňovačka – předloha 2), ve třetí části hodiny seznámení
s Hrajeme si se slovy – otevřená varianta. Kdo byl hotov, mohl se pokusit o
vlastní vytvoření hádanky ke slovům (viz předloha 4).
Vzhledem k tomu, že se práce s Hrajeme si se slovy líbila, bude následovat
procvičení otevřené i zavřené varianty, k ní je možné pro procvičení a
návaznost na prvouku použít ve vytisknuté tabulce nebo přímo v počítači
(Microsoft Excel) hru se jmény. V prvouce se dá navázat na VV – příprava
dárku ke svátku – možnost namalovat přání v grafickém programu nebo
malovat slova z předlohy č. 4 buď na počítači nebo na papír.
Vzhledem k tomu, že máme možnost využívat učebnu s 11 počítači, pracovali
žáci ve dvojicích i samostatně. Novinkou pro ně bylo přihlášení do sítě, které
proběhlo na pokyn učitele bez komplikací a po přihlášení si vyhledali (na
pokyn) a otevřeli program Český jazyk. V něm se hned bez problémů
orientovali, nebylo pro ně těžké hned první doplňovačku provést i bezchybně.
Nová Hra se slovy jim byla předvedena na jednom počítači a potom hráli ve
dvojicích. Odhalili mezery ve čtení a hledání významů slov. Na samostatnou
práci pro šikovnější žáky – vytvoř svoji hádanku (viz předloha 4) už nezbyl čas.
Protože 3. třídy vyučujeme mimo hlavní budovu školy (dojíždíme do vesnice
Knapovec ), dostaneme se do učebny méně často než 1 – 2krát týdně, což by
bylo pro procvičování touto formou dobré.
Žákům se práce s počítačem líbí, jsou zvyklí ale spíše hrát hry, tak bylo pro
některé obtížnější přesně dodržet postup a promyslet si správnou odpověď.

