
Temat: Organizmy słodkowodne. Przystosowanie organizmów do 

życia w wodzie.  

 

Podstawowym organizmem, który żyje w wodzie jest ryba. Jej budowa 

zapewnia jej właściwe funkcjonowanie w tym środowisku. 

Cechy przystosowawcze: 

- opływowy kształt ciała (u większości ryb), pozwala zmniejszyć opór 

wody podczas poruszania się w wodzie, ryby mogą mieć ciało 

wydłużone lub spłaszczone. To zależy na przykład od tego, w której 

strefie wód żyją, 

- łuski, śluz. Łuski chronią organizm przed urazami. Śluz ułatwia 

poruszanie się, 

-płetwy – piersiowe, brzuszne, ogonowa, grzbietowa, odbytowa- 

przeczytaj fragment – podręcznik str. 187., 

- skrzela – zapewniają właściwą wymianę gazową, 

- pęcherz pławny – umożliwia utrzymanie się rybom na określonej 

głębokości (przeczytaj fragment str. 188 – podręcznik) 

Wykonajcie ćwiczenie 2 str. 96 

                                        3 str. 97 

                                        4 str. 97 

Uzupełnijcie ćwiczenie 5 – Odpowiedź -  Dzięki temu trudno je 

zauważyć zarówno z góry, jak i z dołu, co pozwala im ukryć się przed 

drapieżnikami. 

https://www.youtube.com/watch?v=_BjKYd_beOE 

Otwórzcie podręcznik na str. 189. Zapoznajcie się z zagadnieniem:  ,,Rośliny 

wodne i miejsca ich występowania” 

Zapamiętajcie – Rośliny wodne występują tylko w tych miejscach, do których 

dociera światło słoneczne. Zastanówcie się dlaczego?  

https://www.youtube.com/watch?v=_BjKYd_beOE


Z podręcznika – strony – 190 – 191 – wypiszcie przykładowe organizmy żyjące                

w wodzie. 

Przeanalizujcie ilustrację na str. 191 w podręczniku.  

Jezioro to zbiornik wodny. Zauważyliście trzy strefy występowania roślin? 

Strefa roślin przybrzeżnych – tworzą tzw. szuwary. Spotkamy tutaj trzcinę, 

oczeret, pałkę. 

Strefa roślin o liściach pływających – grążel, rzęsa wodna, grzybienie. 

Strefa roślin podwodnych – rogatek, wywłócznik, moczarka.  

Również rośliny przystosowały się do życia w każdej strefie –  przeanalizujcie 

jeszcze raz tekst – podręcznik str. 189 i 190 

Link zawiera bajkę – jeśli nie lubicie animacji – zacznijcie oglądać od 4 minuty do 

mniej więcej 11 minuty. Bajka ma charakter edukacyjny. Nie mam możliwości 

zabrania Was na zajęcia terenowe – więc chociaż w ten sposób wybierzmy się 

na spacer, by zobaczyć niektóre organizmy.  

https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA 

 

Wykonajcie proszę ćwiczenie 1 str. 98, 2 str. 98 oraz 4 str. 99 

Powodzenia 😊 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA

