
Životní prostředí ve čtení a psaní
a průřezem celého vyučování

„Květiny rostou všude. Pohled na ně mi vždycky zvedne náladu. Bojuji s pokušením si nějakou 
utrhnout, ale pak si představím jak za pár hodin zvadne. Nechám ji růst. Třeba potěší i ostatní.“ 



Kamila Sojková: Když všechno kvete



Poslech textu a příprava na čtení  

 Děti poslouchají text o holčičce, která trhala květy a rozhazovala je po trávě a po pěšině. Její dědeček 
pozoroval včelky jak opylují květy a naslouchal jejich hudbě. Vyprávěl Olince o práci včeliček a učil ji 
přírodu pozorovat, naslouchat jí a neničit.

 Rozlišování č – š, přípravné čtení slov z tabule, správná výslovnost



Čtení textu

 Přípravné čtení předložkových vazeb

 Žáci čtou celý text střídavě s učitelkou, při opakování čtou po rolích,
slabší čtenáři čtou ve dvojici.



Psaní vět. Velká písmena. Znaménka za větou.
 Žáci si opakují učivo o větách. Společná četba vět z tabule. Čtení psacího písma.  

 Opis do sešitů, kontrola napsaného.



Porozumění a ilustrace



Výstavka prací



Další práce s textem

 Opakované čtení obtížnějšího souvislého textu

 Psaní obtížnějších slov na tabuli a tabulky

 Členění textu na odstavce

 Vyhledávání v textu: věta, slovo, slabika, hláska, písmeno



Rozhovor
 Proč neničíme přírodu?
 Vztahy: dědeček – vnučka, pěnkava – mláďata, včelka – květy
 Význam včel

 Přírodu poznáváme ve čtení, psaní, v matematice, v prvouce, ve výtvarné výchově a praktických 
činnostech, zpíváme o ní a chodíme do přírody v tělocviku. Učíme se o ní, abychom ji mohli chránit. 
Nebude-li příroda na naší planetě, nebudeme ani my.



Vycházka. Dramatizace. Pozorování.

 Děti napodobují pampelišky v trávě a vyjadřují pocity: „bojím se“, “netrhej mne, chci růst“, 
„radost“, „smutek, bolest“



Pozorujeme a obdivujeme

 Děti se zaposlouchají do zvuků v přírodě. Kolik hlasů slyšíš?

 Pozorování květů a včeliček

 A malou kytičku pro radost





Výtvarné zpracování a trochu poezie

 Barvy bereme z přírody

 Vyrábíme z papíru

 Poslech básně Ptám se, ptám se, pampeliško 


