
Warunki życia w wodzie- lekcja na TEAMS 13.05.2020r. 

 

Podręcznik str.162-165, ćwiczeniówka str.101-102 

 

Zagadnienia realizowane podczas lekcji 

1. Woda stawia większy opór niż powietrze.  

-przystosowania zwierząt do życia w wodzie: opływowy kształt ciała, ciało pokryte 

łuskami i śluzem, płetwy;  

Ryby są kręgowcami przystosowanymi do życia w wodzie. Pływają w wodzie za 

pomocą płetw i odpowiednich ruchów ciała. Organem napędowym u ryb jest ogon 

zakończony płetwą ogonową, zaś pozostałe płetwy służą do utrzymania właściwego 

kierunku ruchu i odpowiedniej pozycji. Skóra ryb jest pokryta łuskami i licznymi 

gruczołami wytwarzającymi śluz, co pozwala zmniejszyć tarcie podczas poruszania się 

w wodzie.  

- rola pęcherza pławnego u ryb 

Ryby, tak jak i ludzie czy okręty, są cięższe od wody, ale w niej nie toną. 

Potrafią też wypływać na jej powierzchnię lub zanurzać się głęboko. Im głębiej 

zanurza się ryba, tym z większą siłą ciśnie na nią otaczająca ją masa wody. Żeby móc 

wyrównać to ciśnienie i pływać na różnych głębokościach, ryby posiadają pęcherz 

pławny. Ma on postać komory, która w razie potrzeby wypełnia się gazem. Wówczas 

ryba wypływa bliżej powierzchni.  

2. Woda nieustannie się porusza: 

- przystosowania roślin do ruchu wody, 

- jak zwierzęta pokonują opór wody: unoszą się w niej-plankton;  świetnie pływają- 

ryby, żaby; przytwierdzają się do dna lub do zanurzonych przedmiotów – pijawki, 

- rola linii nabocznej u ryb- odbiera informacje o szybkości i kierunku ruchu wody 

i dzięki niej orientują się nawet w mało przejrzystej wodzie.  

3. W wodzie jest mniej tlenu niż w powietrzu: 

- oddychanie całą powierzchnią ciała- rozwielitki 

- pobieranie tlenu przez skrzela- ryby 

- wynurzanie się z wody aby zaczerpnąć powietrza do płuc- wieloryby, delfiny. 

4. Temperatura wody nie zmienia się gwałtownie 

-w środowisku wodnym nie ma gwałtownych zmian temperatury, ponieważ woda się 

wolno nagrzewa i wolno się ochładza. 

5. W wodzie światło dociera tylko do pewnej głębokości 

-w wodzie widoczność jest niewielka, ponieważ im głębiej tym mniej światła przenika-  

- ilość światła w wodzie zależy od przejrzystości wody oraz pory roku, 

-rośliny występują tylko do granicy przenikania światła- związane jest to procesem 

fotosyntezy czyli z wytwarzaniem pokarmu, 

-w ciemnościach żyją organizmy cudzożywne i niektóre bakterie. 

 

Praca domowa  

Wypełnić ćwiczenia str.101-102- nie przysyłać 


