
KLASA 3

DZIEŃ JĘZYK POLSKI 
podręcznik, cz. 4:

JĘZYK POLSKI 
karty ćwiczeń, cz. 4

MATEMATYKA
karty matematyczne, cz. 4

26.03 (czwartek) „Od kałuży do oceanu”, 
str. 31 – 33

„Od kałuży do oceanu”, 
str. 25 - 26

„Kilogramy i dekagramy”,
str. 12 - 13

27.03 (piątek)  „Zakręć kran”, 
str. 34 – 35

„Zakręć kran”, 
str. 27, 29 - 30

„Dekagramy i gramy”,
str. 14 - 15

30.03 (poniedziałek) „Jak zasiać wiosenną radość”, 
36 – 37

„Jak zasiać wiosenną radość”, 
str. 31 - 32

„Obliczenia wagowe”,
str. 16 - 17

31.03 (wtorek) „Ruchy Ziemi”,
str. 38 - 40

„Ruchy Ziemi”,
str. 33 - 35

„Jednostki objętości płynów”,
str. 18 - 19

01.04 (środa) „Wypalanie traw”,
str. 41 - 43

„Wypalanie traw”,
str. 36 - 37

Przeliczanie jednostek czasu”,
str. 20 - 23

02.04 (czwartek) „Uwaga! Powódź”,
str. 44 - 45

„Uwaga! Powódź”,
str. 38

„Obliczenia zegarowe (bez przekraczania progu 60 
min)”,
str. 24 - 25

03.04 (piątek) „Wiosenne zakochanie”,
str. 46 - 47

„Wiosenne zakochanie”,
str. 40 – 42, 43 (zad. 2)

„Obliczenia zegarowe (z przekroczeniem progu 60 
min),
str. 26 - 29

06.04 (poniedziałek) „Doktor Dolittle. Poznajemy bohaterów”,
str. 48 - 49

„Doktor Dolittle. Poznajemy 
bohaterów”,
str. 44 - 45

„Zapisywanie i odczytywanie liczb czterocyfrowych”, 
str. 30 - 31

07.04 (wtorek) „Uwaga! Zwierzęta”, 
str. 50 - 51

„Uwaga! Zwierzęta”, 
str. 46 - 47

„Liczby czterocyfrowe typu: 3006, 5040”,
str. 32 - 33

08.04 (środa) „Doktor Dolittle. Wielka podróż”,
str. 52 - 57

„Doktor Dolittle. Wielka podróż”,
str. 48 - 49

Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych”,
str. 34 - 35

09.04 (czwartek) „Doktor Dolittle. Opowiadamy 
przygody”, 
str. 58 - 59

„Doktor Dolittle. Opowiadamy 
przygody”,
str. 50 - 51

„Zadania tekstowe”,
str. 38 - 39

10.04 (piątek) „Tropimy ortografię – nie”, 
str. 60 - 61

„Tropimy ortografię – nie”, 
str. 52 - 55

„Tekst matematyczny”,
str. 40 - 41


