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Anotace:
Pracovní
list
přispívá
ke
zkvalitnění
výuky
prostřednictvím
digitálních technologií a ke zvýšení motivace žáků. Názornost a
originalita zpracování může působit na co největší množství smyslů
každého žáka a motivovat ho k hodnotnějšímu učení.
Pracovní list navazuje na prezentaci „Orientace v čase 1“. Slouží
k procvičení získaných znalostí o čase, jeho jednotkách, převádění
jednotek a další. Obsahuje úkoly, ve kterých žáci vepisují časové
údaje do vět, poznávají a rozlišují měřidla času, provádějí měření,
převádějí jednotky, rozlišují aktivity z minulosti, přítomnosti a
budoucnosti a vyhledávají základní časové pojmy v rébusech.
Plněné výstupy:
Žák využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě.
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