
Klasa 4 – przyroda 

Data: 14.05.2020 

Temat: Warunki życia w wodzie. 

Zapoznaj się z poniższym materiałem. 

 

Wody stanowią środowisko życia wielu organizmów. Wśród nich można wyróżnić 

wody słone (morza i oceany) oraz wody słodkie (rzeki, jeziora i stawy). Wody słone mają 

słony smak, natomiast wody słodkie wcale nie zawierają słodkiej wody, lecz po prostu nie 
są słone. 

1. Korzyści z życia w wodzie 

Organizmom wodnym nie grozi wyschnięcie. Nie są też narażone na gwałtowne wahania 

temperatury, ponieważ woda wolno się nagrzewa i wolno oddaje ciepło. Możesz się o tym 

przekonać, gdy po upalnym dniu kąpiesz się w jeziorze – woda jest jeszcze ciepła, choć 
powietrze jest już chłodne. 

 

2. Nasłonecznienie, zawartość tlenu i opór wody 

Woda jest znacznie mniej przejrzysta niż powietrze, a dodatkowo jej przejrzystość 

mogą zmniejszać drobne organizmy i zanieczyszczenia. Z tego powodu światło 

dociera tylko do górnych warstw zbiorników wodnych i tylko tam mogą żyć 

organizmy samożywne przeprowadzające fotosyntezę.Woda zawiera znacznie mniej 

tlenu – substancji niezbędnej do życia większości organizmów – niż powietrze. Co 

więcej, podczas gdy na lądzie tlen jest wszędzie dostępny, w środowisku wodnym 

zdarzają się miejsca (np. przy dnie jeziora) i okresy (np. podczas gorącego lata lub 

długiej, srogiej zimy), gdy tlenu brakuje. Woda jest znacznie gęstsza od powietrza, co 

z jednej strony utrudnia poruszanie się w niej, a z drugiej ułatwia unoszenie się i 



nieopadanie na dno. W wodzie trudniej się poruszać niż na lądzie – jest to 

spowodowane dużym oporem wody (woda stawia większy opór niż powietrze). 

 

 

 

 

 

 

3. Przystosowania ryb do życia w wodzie 

Ciało większości ryb ma opływowy kształt i jest pokryte łuskami oraz śluzem. Taka 

budowa ułatwia poruszanie się w wodzie. Zachodzące na siebie łuski chronią także przed 

urazami. Płetwy ryb można podzielić na parzyste i nieparzyste. Płetwy parzyste to 



piersiowe i brzuszne, a nieparzyste – to ogonowa, grzbietowa i odbytowa. Główną siłę 

napędową zapewniają ruchy ogona i płetwy ogonowej. Pozostałe płetwy pozwalają na 

utrzymywanie równowagi, umożliwiają powolne pływanie i skręcanie. Informacje o 

ruchach zachodzących w otaczającej wodzie ryby odbierają dzięki linii bocznej – 

narządowi ciągnącemu się wzdłuż ciała. 

Wymianę gazów między ciałem ryby a otoczeniem umożliwiają skrzela, znajdujące 

się pod pokrywami skrzelowymi. Woda pobrana przez otwór gębowy omywa skrzela i 

wypływa pod pokrywami. Podczas przepływu wody przez skrzela do krwi jest pobierany 

tlen, a do wody – usuwany dwutlenek węgla. Specjalny narząd – pęcherz pławny – 

umożliwia rybom zmianę głębokości zanurzenia. Jest to rodzaj balonika występującego 

wewnątrz ciała. Kiedy w pęcherzu pławnym jest więcej gazu, ryba przemieszcza się do 

góry, a kiedy ilość gazu się zmniejsza, ryba opada w głąb zbiornika. 

 

 

 

 



 

Praca domowa. 

Witajcie drogie dzieci. Powyżej macie materiały do pracy samodzielnej. Zróbcie sobie w 

zeszycie notatkę ( pomoże Wam w tym poniższy rysunek) . 

 

Po zrobieniu notatki zróbcie sobie zadania w zeszycie ćwiczeń (temat 46). 

Proszę o zdjęcia notatki i ćwiczeń do 18.05.2020 na mail: dotczyk7@gmail.com  

mailto:dotczyk7@gmail.com


 


