Příprava na hodinu:
Vyjmenovaná slova po P - ( 3.ročník ), procvičování učiva
Motivace: Proč se učíme vyjmenovaná slova?
Jaké I-Y píšeme ve slovech vyjmenovaných a s nimi příbuzných?
Opakování: Dělení souhlásek, slova příbuzná, kořen slova.
Práce ve 4 skupinách: 1)Práce s PC-výukový program Terasoft-diktáty-3. ročník.
Žáci doplňují I nebo Y ve vyjmenovaných slovech po P.
2)Vyplnění tajenky + práce s dětskou encyklopedií – najdi
vypiš si informace o netopýrovi.
3)Práce s vystřiženými slovy + kartičkami I, Y .
Polož si vedle sebe na lavici kartičky s písmeny i, í, y, ý.
Do sloupců pod ně ukládej vystřižená slova podle toho ,
co tam patří doplnit.
4)Piš slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po P.
Závěr hodiny:Co se vám nejvíce líbilo z této hodiny?
Které učivo jsme dnes procvičovali?
Co napíšeme – jaké i v ostatních slovech po P, když vyloučíme slova
vyjmenovaná po P a s nimi příbuzná?

Hodnocení hodiny:

Děti byly zaujaty prací , byly aktivní. Nejvíce se jim líbila práce na PC, dále
manipulace s kartičkami, pak vyplňování tajenky a jako poslední hledání
příbuzných slov.
Tajenka + práce s encyklopedií: napověděla jsem tomu, kdo potřeboval pomoc.
Práce s PC: děti chodí do učebny PC.
Práce s kartičkami: průběžně jsem správnost zařazení slov kontrolovala,
ukázala chyby. Uschovali jsme na závěr do obálky.
Příbuzná slova: společná kontrola na konci hodiny.
Závěr: beseda o netopýrovi- o nalezených informacích.
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Doplňte příbuzná slova k těmto vyjmenovaným slovům po P.
Slova příbuzná se vzájemně podobají. Jejich společná část důležitá pro význam
se nazývá kořen.

Doplň tajenku:

Stařenka sbírá léčivé …..
Plaz podobný hadu ...…
V čem se prodávají brambory na uskladnění ?
Co chrání podkova u koně ?
Prášek v květech se nazývá ….
Slovo domýšlivý řekni jinými slovy
Plevel na zahradách, kterého se těžce zbavuje

Tajenka: ______________________

Přečti si a napiš zajímavosti z encyklopedie o _____________.
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Práce žáků s PC - metodický postup

1. Žáci zapnou počítač, pak monitor.
2. Přihlásí se - každý žák má své heslo.
3. Na tabuli napíšu cestu, jak najít hledaný předmět:
start - programy - výuka - Terasoft - diktáty - 3.ročník - vyjmenovaná slova
po P (celkem 2 dikt Děti označují myší správně i nebo y.
4. Po ukončení práce v učebně žáci vypnou počítače:
menu – ukončit – start – vypnout (opět napíšu na tabuli)

