Dumy 2. ročník
Č.
1.
2.

Název

VY_32_INOVACE_2_LV2_KL

Anotace

Klíčová slova

Dětské encyklopedie a naučné texty - tiché čtení

Žáci vyhledávají v encyklopediích, pracují
s textem, odpovídají na otázky.

Encyklopedie, obory, abecední
řazení, Jiří Žáček

Spisovatelé prózy - Bohumil
Říha

Žáci se seznamují s autorem Bohumilem
Říhou, poznávají ilustrace, pracují s textem.

Bohumil Říha, Honzíkova cesta,
ilustrace

Žáci zábavnou formou procvičí a zopakují si
znalosti z prózy, přiřazují autora a dílo,
pracují s textem.
Žáci se seznamují s pravidly a s ukázkami
rýmů, vyznačují rým v textu.
Žáci si upevňují vědomosti o autorech
poezie pro děti, procvičují rýmy, vyhledávají
básních.
Žáci si opakují jazykolamy a další jazykové
hříčky

Test, autor, dílo, četba

Žáci vysvětlují, doplňují a používají
přirovnání při hrách.

Přirovnání, třídění obrázků,
přiřazování

Žáci se seznamují s autorem Františkem
Nepilem, poslouchají pohádky od autora,
prohlížejí fotografie.

František Nepil, Polní žínka
Evelínka, Pět báječných strýčků

Žáci si připomínají zážitky z vlastní četby
knihy Já Baryk od Františka Nepila,
odpovídají na otázky a poslouchají audio
ukázky z knih.
Žáci se seznamují se spisovatelem Josefem
Kolářem, s jeho knihou Z deníku kocoura
Modroočka. Žáci zapisují do čtenářského
deníku.

Kniha Já Baryk, hlavní
hrdinové, ukázka, poslech

Dětské encyklopedie

Spisovatelé prózy pro děti

3.

Test z prózy pro děti
Spisovatelé prózy pro děti

4.

Rým
Spisovatelé poezie pro děti

5.

Spisovatelé poezie pro děti
Spisovatelé poezie pro děti

6.

Hry s českým jazykem
CD - poslech tajemství proutěného košíku Hry
s českým jazykem

7.

Přirovnání

Rým, báseň, básník
Poezie, báseň, autoři, rým,
rozbor básně
Jazykolam, palindrom, ozvěna

Společná četba - Josef - přirovnání

8.

František Nepil
Společná četba – František Nepil - Já Baryk

9.

Kniha – Já Baryk
Společná četba - František Nepil - Já Baryk

10.

Josef Kolář
Společná četba - Josef Kolář - Z deníku kocoura
Modroočka

J. Kolář, kniha Z deníku kocoura
Modroočka, čtenářský deník

11.

Kniha - Z deníku kocoura
Modroočka

Žáci si ověřují znalosti z přečtené knihy,
odpovídají na otázky.

J. Kolář, kocour Modroočko,
otázky, odpovědi, opakování

Žáci se seznamují s pojmem deník.
Hrají domino s literárními pojmy ze
čtenářského deníku.

Deník, noviny, čtenářský deník

Žáci se seznamují s pořady pro děti v České
televizi, aktivně opakují dvojice postav z
televizních Večerníčků.

Televize, pořady pro děti,
Večerníček, dvojice postav

Žáci poznávají tvorbu Ondřeje Sekory, aktivně
pracují s ilustracemi a třídí je.

O. Sekora, ilustrace, ukázka z
textu
Ferda Mravenec, Ondřej
Sekora, Brouk Pytlík,
omalovánky

Společná četba - Josef Kolář - Z deníku kocoura
Modroočka

12.

Deník
Společná četba- Josef Lada Mikeš - literární
pojem -Deník

13.

Televizní tvorba
Televizní pořady pro děti

14.

Ondřej Sekora
Společná četba - Ondřej Sekora - Ferda Mravenec

15.

Kniha - Ferda Mravenec
Společná četba - Ondřej Sekora - Ferda Mravenec

16.

Ilustrace
Dětské časopisy, ilustrace, fotografie

17.

Ilustrátor- Josef Čapek
Dětské časopisy, ilustrace, fotografie

18.

Knihovna
Úryvky z knih, školní knihovnička - vlastní výběr

19.

Zdeněk Svěrák
Úryvky z knih, školní knihovnička - vlastní výběr

20.

František Hrubín
Knihovnička - poezie

Žáci charakterizují Ferdu Mravence, doplňují
text a odpovídají na otázky podle četby.
Žáci se seznamují s českými ilustrátory,
poznávají, třídí a doplňují ilustrace.
Žáci se seznamují s Josefem Čapkem,
poznávají ilustracemi autora a díla psaná
pro děti.

Ilustrace, ilustrátor, R. Pilař, H.
Zmatlíková, Z. Miler, J. Lada, A.
Born
Josef Čapek, ilustrace, Pejsek a
Kočička, fotografie

Žáci si upevní význam slova knihovna, čtou
obrázkový text, přiřazují literární postavy ke
knihám.

Knihovna, knihkupectví,
oddělení, postava, dílo

Žáci se seznamují s autorem Zdeňkem
Svěrákem a jeho knížkami, do čtenářského
deníku zapisují dojmy načerpané četbou
knihy Pan Buřtík a pan Špejlička.

Zdeněk Svěrák, Hodina zpěvu,
Pan Buřtík a pan Špejlička,
Radovanovy radovánky

Žáci se seznamují s autorem dětské poezie
Františkem Hrubínem v básních, pracují
s textem.

František Hrubín, poezie,
Kuřátko a obilí, otázky a
odpovědi

