VYUČOVACÍ HODINA PRO ČESKÝ JAZYK
Zpracovala: Mgr. Vlasta Mažgutová
Datum: 21.11.2004
Škola: Speciální školy Třinec
Pro třídu: pomocnou-stupeň střední a vyšší
Využití v hodinách: český jazyk, počty, psaní, čtení, prvouka, dopravní výchova
Pomůcky: obrázky dopravních prostředků, pracovní listy s tajenkou, pastelky, tužky, popř.PC
Pexeso, molitanová abeceda
Cíl hodiny: sluchová analýza a syntéza, koordinace oko-ruka
Úkol hodiny:
Pro střední stupeň pomocné třídy:
1. zrakové a sluchové rozlišení počátečního písmene ve slovech označujících dopravní
prostředek
2. pojmenovat dopravní prostředky a určit k čemu slouží
3. procvičit psaní písmen
4. vybrat a vybarvit správný dopravní prostředek určený v tajence
Pro vyšší stupeň pomocné třídy:
1. určení a správné pojmenování dopravních prostředků
2. správné umístění slov v křížovce
3. přečtení vyplněné tajenky
4. zakreslení dopravního prostředku určeného v tajence
5. vyprávění vlastních zážitků při cestování autobusem
Průběh hodiny:
1. opakování abecedy pomocí látkových písmen bez zrakové kontroly, hmatem ( SS, VS)
2. hra s pexesem abecedy v prostoru třídy, na koberci ( SS, VS) – slovní označení
písmene, určení slov s počátečním písmenem vybraných karet z pexesa ( např. A jako
auto, B jako babička…)
3. seznámení žáků s pracovním listem – vyjmenovávání dopravních prostředků a určení
k čemu slouží
4. vyplnění tajenky podle stupňů – SS, VS ( viz. pracovní list č.1 a č.2)
5. SS - čtení tajenky – vlak, VS - čtení všech dopravních prostředků i tajenky – autobus
6. SS a VS – zakreslení dopravního prostředku z tajenky –vlak, autobus
7. vyprávění zážitků z cestování dopravním prostředkem – VS
Průběh hodiny s využitím počítače:
1. procvičení písmen abecedy – označení počátečního písmene vedle obrázku dopravního
prostředku ( např. obrázek letadla – vepsat písmeno L… )
2. procvičení psaní slov se správným umístěním písmen – vepisování celých slov
dopravních prostředků, vybrání slov jednoslabičných a dvojslabičných ( např. auto,
loď, kolo, vlak)
3. vyhledávání zrakem ve spleti písmen, písmena určená ( psací, tiskací, podle diktátu)
Pomůcky: programy - pojďme si hrát s písmenky (TERASOFT)
- Alík - Můj první Slabikář (SILKOM)

PRACOVNÍ LIST PRO SS
Tajenka pro SS

PRACOVNÍ LIST PRO VS
Tajenka pro VS

