
Klasa 4 – przyroda 

Data: 19.05.2020 

Temat: Organizmy słodkowodne. 

 

Zapoznaj się z poniższym materiałem. 

 

W wodach słodkich żyje wiele organizmów – zarówno roślin, jak i zwierząt – o 

różnej wielkości i różnym wyglądzie. Dla zwierząt woda jest środowiskiem życia, 

miejscem zdobywania pokarmu i rozmnażania się. 

Rośliny wodne i miejsca ich występowania 

W zbiornikach wodnych rośliny można spotkać tylko w miejscach, do których 

dociera światło niezbędne do procesu fotosyntezy (odżywiania się). Z tego powodu w 

głębszych warstwach wody, gdzie światła jest mniej, występuje uboższa roślinność. Przy 

brzegu możesz zobaczyć m.in. trzcinę, oczeret, pałkę i tatarak. Rośliny te mają sztywne 

łodygi, dzięki czemu nie łamią się pod naporem fal. Na powierzchni wody pływają liście 

biało kwitnących grzybieni i żółto kwitnących grążeli oraz drobne liście rzęsy wodnej. 

Na dnie płytkich zbiorników wodnych występują całkowicie zanurzone rośliny o 

drobnych wąskich liściach i wiotkich łodygach, poddające się ruchom wody. Wśród nich 

można wymienić: wywłócznik, rogatek czy tworzącą gęste skupiska moczarkę. 

Korzenie roślin wodnych służą im jedynie do utrzymywania się w podłożu, a nie do 

pobierania wody. 

 

 

 

 

Wody słodkie – miejsce życia wielu zwierząt 



Większość ryb żywi się zarówno roślinami wodnymi, jak i drobnymi zwierzętami. 

Niektóre, jak okoń czy szczupak, są typowymi drapieżnikami, polują na inne zwierzęta, 

w tym ryby. 

W polskich rzekach i jeziorach żyje wiele zwierząt okrytych muszlą – mięczaków. 

Należą do nich: małże (np. szczeżuja, racicznica) oraz ślimaki (zatoczek, błotniarka). 

Wodę zamieszkują też pijawki. Niektóre z nich żywią się krwią ryb, inne to drapieżniki 

zjadające mniejsze organizmy. Woda jest miejscem rozmnażania się żab, ropuch i 

traszek, czyli płazów. Młodociane płazy – kijanki – rozwijają się ze skrzeku (jaj) 

złożonego przez dorosłe samice i zapłodnionego przez samce. 

 

Ze środowiskiem wodnym są związane również niektóre owady, np. poruszające się po 

powierzchni wody nartniki, drapieżne pływaki żółtobrzeżki oraz larwy ważek i 

komarów. 

Na dnie zbiorników wodnych występują m.in. raki oraz larwy chruścików budujące 

domki z ziarenek piasku i drobnych szczątków roślin. 

Nad brzegami rzek i jezior żyje wiele ptaków. Gdy jesteś nad jeziorem, możesz zobaczyć 

pływające kaczki, perkozy, łyski, kormorany i łabędzie. Przy brzegu brodzą w wodzie 

czaple, bociany i żurawie. Nad strumieniami i kanałami można spotkać kolorowe 

zimorodki. 

Oprócz roślin i zwierząt, które możesz zobaczyć gołym okiem, w wodach żyje mnóstwo 

mikroskopijnych organizmów, unoszących się w górnych warstwach wody i tworzących 

plankton. Plankton odgrywa ważną rolę, ponieważ jest pożywieniem licznych zwierząt 
związanych ze środowiskiem wodnym, m.in. wielu ryb oraz kaczek. 



 

 

 



 

Drodzy uczniowie!!! 

 Przed nami kolejny tydzień nauki zdalnej. Dzisiejszy temat dotyczy organizmów 

słodkowodnych. Przeanalizujcie sobie ten temat, następnie wykonajcie notatkę w 

zeszycie oraz wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń (temat 47). Po wykonaniu ćwiczeń 

robicie zdjęcia i wysyłacie na moją pocztę: dotczyk7@gmail.com  

Zdjęcia wysyłacie do dnia 21.05.2020. 

Życzę przyjemnej pracy. 

Pozdrawiam Dorota Otczyk 
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