Adventné úlohy pre 2. ročník ZŠ

1. 12. 2020
Vianočné zvyky
Porozprávaj spolužiačkam a spolužiakom zaujímavosti
o vianočných zvykoch, ktoré dodržiavate u vás v rodine.
Porovnajte si ich navzájom a spočítajte, koľko z nich máte
rovnakých.
(PRV, SJL, M)

5. 12. 2020
Víkendová úloha
Spoločenská hra s rodičmi
Zahraj si s rodičmi obľúbenú spoločenskú hru.

9. 12. 2020
Hudobná hra
Dobrovoľník „hmká“ melódiu piesne a ostatní hádajú, aká je
to pieseň. Piesne môžu, ale nemusia byť o zime alebo
o Vianociach.
(HV)

2. 12. 2020
Zimná slovná úloha

3. 12. 2020
Naháňačka

Zahrajte si mikulášsku naháňačku. Čert naháňa žiakov. Kto sa
Vytvor pre spolužiačku/spolužiaka, ktorý sedí za tebou, slovnú
chce zachrániť čupne si a predstiera, že si čistí čižmičky. Ak
úlohu, ktorá súvisí s nejakým zimným športom. Pomôž si
chce znova hrať, musí sa ho niekto dotknúť. Hru si zahrajte na
učebnicou matematiky.
školskom dvore.
(M)
(TV)

6. 12. 2020
Víkendová úloha
Mikulášska vyzvedačka
Zisti od svojich rodičov, akú najkrajšiu spomienku majú
spojenú s Mikulášom zo svojho detstva.

10. 12. 2020
Slová. Čo súvisí s Vianocami?
Porozmýšľaj a napíš šesť vecí, ktoré sú predmetmi a súvisia s
Vianocami. Roztrieď ich podľa toho, či sa v nich nachádza
dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky, alebo viaceré rozlišovacie
znamienka.
(M, PRV, SJL)

7. 12. 2020
Buď povíkendovým Mikulášom!
Napíš spolužiačke/spolužiakovi, ktorý sedí pred tebou niečo,
čo si myslíš, že ju/jeho poteší. Napíš aj odkaz pre triednu pani
učiteľku/triedneho pána učiteľa.
(EV, SJL, TV, VV)

11. 12. 2020
Čo si praješ pod stromček?
1/1 Úloha na pokračovanie
Vyber si lístoček s menom spolužiačky/spolužiaka
a porozprávaj sa s ňou/s ním o tom, čo by si prial/a na
Vianoce. Napíš o tom jednu vetu.
(EV, SJL)
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4. 12. 2020
Príprava na Mikuláša
Porozprávajte sa o svojich mikulášskych želaniach. Čo by ste
chceli nájsť v topánke a prečo. Napíšte, čo by mal obsahovať
mikulášsky balíček, aby bol prospešný pre zdravie. Povedzte,
čo by ste dali vy do topánky Mikulášovi.
(EV, PRV)

8. 12. 2020
Narysuj vianočný stromček s darčekmi
Narysuj pomocou úsečiek vianočný stromček s darčekmi. Na
úsečkách vyznač 7 bodov s názvami V, I, A, N, O, C, E.

12. 12. 2020
Víkendová úloha
Čo si praješ pod stromček?
1/2 Úloha na pokračovanie
Nakresli pre spolužiačku/spolužiaka, ktorého si si včera
vybral/a to, čo by si najviac prial/a na Vianoce.
(EV, VV)
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13. 12. 2020
Víkendová úloha
Čo si praješ pod stromček?
1/3 Úloha na pokračovanie
Napíš spolužiačke alebo spolužiakovi, ktorého si si vybral/a, čo
by si si ty prial/a na Vianoce.
(EV, SJL)

17. 12. 2020
Dobrý anjel pre spolužiačku/spolužiaka

14. 12. 2020
Čo si praješ pod stromček?
1/4 Úloha na pokračovanie
Urobte si výstavu vianočných prianí.
(VV)

18. 12. 2020
Posielame dobro

Vyber si lístoček s menom spolužiačky/spolužiaka, ktorého
budeš pozorovať celý deň. Na poslednej hodine jej/jemu
povedz, čo si si všimol/a, že sa jej/mu počas dňa podarilo,
kedy sa veľmi snažil/a, pomohol/a niekomu. Počas dňa si
môžeš svoje pozorovania zapisovať.
(EV, SJL)

Vyrob vianočnú pohľadnicu pre svojho suseda/susedu,
ktorému/ktorej by si chcel urobiť radosť a vhoď mu/jej ju do
schránky.

21. 12. 2020
O čom si s rodičmi čítal
2/2 Úloha na pokračovanie

22. 12. 2020
Predvianočné upratovanie

Porozprávaj spolužiačkam a spolužiakom o tom, čo si čítal cez
víkend s rodičmi.
(SJL)

Pomôžte spoločne so spolužiakmi upratať pred prázdninami
triedu a pritom si porozprávajte, čo by ste si priali nájsť pod
vianočným stromčekom.
(EV)

15. 12. 2020
Zatancuj si na vianočnú pieseň
Vyberte si tanečnú pieseň s motívom Vianoc a všetci si spolu v
triede alebo na školskom dvore zatancujte. Môžete pri tom
skákať, tlieskať, využiť tanečnú chôdzu.
(TV)

19. 12. 2020
Víkendová úloha
Zimné rozprávky

16. 12. 2020
Napodobni zvuky
Napodobni zvuk, ktorý súvisí s Vianocami – roľničky, melódie,
vrzgot snehu, mixér (pečenie), praskot ohňa v kozube,
vysávanie (predvianočné upratovanie), čokoľvek, čo ti
napadne. Ostatní v triede hádajú, aký je to zvuk a ako by
mohol súvisieť s Vianocami.
(HV)

20. 12. 2020
Víkendová úloha
Čítanie s rodičmi
2/1 Úloha na pokračovanie

Zisti, či nebude v televízií rozprávka, ktorá súvisí so zimou
Prečítaj si sám alebo s rodičmi príbeh alebo báseň, ktorá súvisí
alebo Vianocami. Spolu s rodičmi si pozri rozprávku a povedz,
so zimou alebo s Vianocami.
kto bol hlavný hrdina. Všímaj si, aké sú jeho kladné vlastnosti.
(SJL)
Povedz, ktoré by si chcel mať aj ty.

23. 12. 2020
Buď aj ty súčasť Vianoc!

24. 12. 2020
Buď aj ty súčasť Vianoc!

Stráv tieto dni s rodinou, pýtaj sa na zvyky, pomáhaj pri
Stráv tieto dni s rodinou, pýtaj sa na zvyky, pomáhaj pri
prípravách.
prípravách.
Vianoce sú o vzájomnej láskavosti a sú aj zábavné.
Vianoce sú o vzájomnej láskavosti a sú aj zábavné.
Rýchlejšie sa dostaneš k vytúženému cieľu, keď budeš cez deň Rýchlejšie sa dostaneš k vytúženému cieľu, keď budeš cez deň
plniť skutočné vianočné úlohy.
plniť skutočné vianočné úlohy.
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