
 

Projekt „Ryby” realizowany w ramach współpracy z Fundacją                       

J. A. Komeńskiego w roku szkolnym 2012/13 

 w    

Szkole Podstawowej w Gorzkowie 

Projekt został opracowany z dziećmi z grupy 3-4 latków, 6- latków, klasy II i klasy III  w naszej 

szkole. 

 Temat pt. Ryby zrodził się na ślubowaniu klasy I. Na tę uroczystość zapraszane są młodsze 

dzieci z przedszkola i starsze z nauczania początkowego. Klasa II corocznie wita naszych 

pierwszaków, podarowując im „złotą rybkę” spełniającą życzenia. Ta rybka była impulsem do 

rozmów i tematem na cały dzień. Przedszkolaki zadawały pytania: 

- Co to? 

- A dlaczego ona pływa? 

- Co ona będzie robić?    

- Co będzie jadła, a jak? 

-  Kto będzie ją karmił? 



 

Na ostatnie pytanie wszyscy znali odpowiedź, gdyż rybka podarowana była I klasie.  Projekt 
„Ryba” od razu wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów trzeciej klasy. Paulina-jedna z 
uczennic powiedziała; 

„-Wczoraj czytałam bardzo fascynującą książkę o rybach. Był tam taki jeden gatunek, który 
potrafił się świetnie ukryć w wodorostach, że nie było go widać. Miał bardzo dużą zdolność 
kamuflażu.”  

Bartosz  dodał -„Ja widziałem takie ryby, które wspinają się po wodospadzie”  

Agatka dopowiedziała -„Ja też widziałam, przysysają się buzią, mają takie ssawki, tylko 
niektóre z nich wtedy tracą życie”  

W ten sposób narodził się projekt Ryby. Każda z grup opracowała sobie siatkę pojęć, 

postanowiliśmy wspólnie uporządkować ją i z kilku siatek powstała jedna, na której znalazły 

się wszystkie pytania dzieci. 

 I już miałyśmy gotowy konspekt działań i badań nad rybą. Każdy dzień rozpoczynał się od 

rozmowy przy siatce pojęciowej na określony przez nas temat, który sobie znaleźliśmy. 

Zastanawialiśmy się: co będziemy robić? Kto będzie co robił? Czym zajmą się poszczególne 

grupy? Rozdzieliłyśmy zadania dla 3-4 latków najłatwiejsze, dla klasy III najtrudniejsze, gdyż 

miały napisać relację z całego naszego projektu.  



 

 

 



 

W klasie II i III od razu powstała atmosfera wymiany informacji. Mateusz opowiadał o 
rybach, które przeżyły w oceanie w podwodnej jaskini od czasów dinozaurów, Michał widział 
rybę, która świeci, zaś Tomek stwierdził, że zna wszystkie ryby żyjące w naszych stawach 
ponieważ łowi je z tatą, a Łukasz z II klasy zaproponował spotkanie ze swoim dziadkiem, 
gdyż to najlepszy ekspert. 

Uczniowie zadawali bardzo dużo pytań. Nasze „pisarki” zapisywały je według kolejności 
zgłoszeń. Na niektóre z nich uczniowie znali od razu odpowiedź, na inne postanowiły 
poszukać informacji w książkach, czasopismach lub Internecie.  

Co ich najbardziej ciekawiło? 

� Jak rozmnażają się ryby? 

� Czy są okrągłe ryby? 

� Czy ryby są roślinożerne? 

� Jak zbudowana jest ryba? 

� Czy są ryby w kolorze tęczy? 

� Czy ryby śpią? 

� Czy każda ryba ma łuski? 



� Ile lat żyją ryby? 

� Czym ryba oddycha? 

� Czy istnieje ryba, która waży 5 ton? 

� Jakie są rodzaje ryb? 

� Ile waży największa ryba? 

� Co się dzieje z rybami jak nie są w wodzie? 

� Jaka ryba żyje najdłużej? 

� Dlaczego niektóre ryby wyginęły? 

� Ile ryba ma płetw? 

� Czy ryba może latać? 

� Skąd wzięła się pierwsza ryba? 

� Dlaczego ryba jest śliska? 

 

Kolejnym naszym krokiem było spotkanie z dziadkiem Łukasza. Zorganizowałyśmy go 

dla uczniów klas I, II, III.  

 



 

Pan Mucha opowiadał historię swojego życia jak został wędkarzem, jak zainteresował  

swojego syna i wnuka wędkowaniem, opowiadał nam o swoich osiągnięciach i pokazywał 



nam swoje najpiękniejsze okazy połowu. Jego wnuk Łukasz jest też zapalonym wędkarzem. 

 

Podczas spotkania padały niesamowite pytania, na które nasz gość odpowiadał rzeczowo 

i praktycznie. Pytania dotyczyły np. długości wędki, mogliśmy to sprawdzić i zmierzyć. 

Było 4 wędki a najdłuższa miała wymiar 3,90 m (nasza metrówka z kuferka była za 

krótka).  

 



 

 

Następnego dnia uczniowie  pojawili  się w klasie  z ciekawymi książkami, czasopismami lub 
wydrukowanymi informacjami z Internetu. Uczniowie prezentowali kolegom zdobytą wiedzę 
na temat ryb, wymieniali uwagi, zadawali dodatkowe pytania lub dzielili się swoimi 
wnioskami czy spostrzeżeniami. Wszyscy podchodzili do tematu z wielką pasją i 
zainteresowaniem. My także słuchałyśmy tych informacji z wielką ciekawością ponieważ 
dużo z nich było dla nas nieznanych.  



 

Dowiedzieliśmy się, że najdłużej żyją jesiotry, nieliczne nawet 150 lat, najwięcej zaś waży 
rekin wielorybi, do 40 ton. Żeby lepiej uzmysłowić dzieciom wagę najcięższej ryby 
porównywaliśmy ją do wagi przyczepy zboża, z którą uczniowie mają do czynienia ponieważ 
żyją w środowisku wiejskim. Dokonywaliśmy obliczeń ile takich przyczep trzeba aby 
zrównoważyć ciężar jednego rekina wielorybiego. 

 

 



 

 

Uczniowie dowiedzieli się, że ryby oddychają  skrzelami, rozmnażają się z ikry polanej 
mleczkiem, poznali dokładną budowę ryby oraz sposoby jej odżywiania. Zobaczyli ilustracje 
okrągłej ryby, ryby kolorowej jak tęcza, ryby latającej i wiele jeszcze niezwykle ciekawych 



okazów ryb. 

 

 

 

Kl. II zdobywa nowe wiadomości pracując w sali komputerowej. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Grupa 6-latków nie chciała pozostać w tyle i postanowiła pójść do biblioteki szkolnej, aby 
pogłębić swoją wiedzę.  

 



 

 



 

 

 

Pojawił się problem różnicowania ryb słodko i słonowodnych, który szybko został 
wyjaśniony. Na pytanie; Skąd się wzięła pierwsza ryba?  Uczniowie odpowiedzieli, że 
stworzył ją Bóg. Ale skąd się wzięła druga? W wyniku dyskusji, doszli do wniosku, że Pan 
Bóg stworzył kilka gatunków ryb, które  się rozmnożyły. Wśród ciekawostek znalazło się 
pytanie; Co jest groźniejsze dla ludzi osa/pszczoła czy rekin? Większość dzieci powiedziała, 
że rekin. Paulina znalazła odpowiedź i okazało się, że groźniejsza jest osa lub pszczoła, bo od 
ich ukąszeń ginie w ciągu jednego roku 100 osób, a tylko 6 osób zabija rekin. 

W poszukiwaniu odpowiedzi na niektóre pytania oraz w celu obejrzenia sprzętu wędkarskiego 
udaliśmy się na wycieczkę do gospodarstwa Pana Adama Łosia –ojca jednego z uczniów-, 
który należy do koła wędkarskiego i systematycznie łowi ryby. Wyruszając zabraliśmy ze 
sobą potrzebne przyrządy: miarki, lupy, latarki, podkładki, długopisy.  



 

Uczniowie przygotowali sobie pytania do eksperta. A brzmiały one tak; 

� Czy ryba może tańczyć? 

� Jakimi dźwiękami porozumiewają się ryby? 

� Po co ryba ma łuski? 

� Ile razy może być złowiona ta sama ryba? 

� Czy ryba może być mądra? 

� Jakie ryby żyją w jeziorach w  naszej okolicy? 

� Kiedy jest najlepszy czas na hodowanie ryb? 

� Czy ryba może chorować? 

� Ile czasu ryba przeżyje bez wody? 

� Jakie są sposoby łowienia ryb? 

� Jaki sprzęt służy do łowienia ryb? 

� Czy ryby zrzucają skórę jak węże? 



� Czy ryby mówią? 

� Czy wszystkie ryby są jadalne? 

� Czy wszystkie ryby maja tak samo ukształtowany kręgosłup? 

� Jaka ryba jest najpopularniejsza w naszych wodach? 

 

 

 

Niektóre czterolatki idąc na wycieczkę musiały zabrać ze sobą swoje ulubione maskotki. 

Po dotarciu do gospodarstwa uczniowie i przedszkolaki oglądali wędki, sprzęt wędkarski, 
podziwiali trofea wędkarza oraz zadawali nurtujące ich pytania. 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Po powrocie do szkoły rozmawialiśmy na temat oglądanego sprzętu, różnego rodzaju przynęt 
oraz  trofeów rybaka. Uczniowie klasy III pisali sprawozdanie z wycieczki oraz opisywali 
poznane urządzenia a także  analizowali uzyskane od eksperta informacje. I tak jak napisał 
jeden z uczniów ”Wyprawa była bardzo udana, wiemy na temat ryb dużo więcej, 
postrzegaliśmy Pana Łosia jako eksperta od tej dziedziny i tak było. Tylko szkoda, że nie 
wziąłem aparatu.” Ale inni uczniowie wzięli aparaty, robili ciekawe zdjęcia, które możemy 
teraz z przyjemnością oglądać. Jednak oprócz zdjęć postanowiliśmy wykonać prace 
plastyczne. 

Inspiracją do działań twórczych dla 3-4 latków była lektura książki pt. „O rybaku i złotej 

rybce” i tu przydali się koledzy z klasy II, którzy wykonali dla maluchów sylwetki ryb do 

wyklejania metodą kolorowych kółeczek, jednym z zadań było określenie koloru kółek.  

 

Oto niektóre samodzielne prace 3-4 latków. 
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Uczniowie klasy II i III  wykonali swoje prace zbiorowe zatytułowane „ Podwodny świat”. 
Prace powstały na dużych arkuszach szarego papieru.  

 



 



 



Następnym zadaniem przygotowanym przez starszych kolegów dla maluchów było 

badanie    produktów rybnych. Dzieci przyniosły do szkoły produkty z ryb,  a były to ryby w 

sosie własnym, pomidorowym i oleju oraz ryby wędzone. Smakowały, wąchały, oglądały 

przez lupę i wąchały oraz porównywały. W castingu na najbardziej smakowitą potrawę 

wygrały szprotki w sosie pomidorowym.  

 

 



 

 

 



 

Tak smakowała szprotka w sosie pomidorowym, nie tylko palce lizać ale też i talerz. 

 

To nie był koniec naszych rozważań nad tematem, po degustacji potraw rybnych dziewczynki 

z klasy drugiej wpadły na pomysł, aby przeprowadzić badanie: Kto ma w domu akwarium? 

Kto lubi łowić ryby? Wybrały spośród siebie dwie osoby, które odwiedziły wszystkie klasy. 

Wyniki notowały w przygotowanych tabelkach. 

 



 

 

 

 

 Przebadały 188 uczniów. Wszystkim zadały w/w dwa pytania. Okazało się, że niewielka 

liczba osób ma akwarium tylko 20 uczniów. Wywnioskowaliśmy, że przy utrzymaniu rybek w 



akwarium jest bardzo dużo pracy i nie każdy chce mieć rybki w domu. Przy drugim pytaniu 

statystyka była o wiele lepsza, gdyż 56 uczniów lubi łowić ryby i robi to samodzielnie lub pod 

opieką dorosłych. 

  

 

To nieliczni uczniowie posiadający akwarium. I znowu zaskoczyła nas grupa najmłodsza, 
gdyż zrobili własne akwarium, które wzbudziło podziw nawet dorosłych. 

 



 

Sposób zakończenia projektu był wspólną decyzją nauczycieli i dzieci. Odbyła się 
podsumowująca dyskusja w każdej klasie oraz wymiana zgromadzonych materiałów. 
Wykonano wystawy wszystkich wykonanych prac oraz postanowiono zaprosić tym razem 
klasę najstarszą w szkole do wysłuchania prezentacji o rybach. Przygotowano kąciki z 
różnymi materiałami i tam uczniowie dzielili się swoja wiedzą ze starszymi kolegami.    

 



 

 



 

 



 

 

Poszukiwania w książkach, słownikach, Internecie  wzbogaciły wiedzę każdego dziecka o 
nowe wiadomości a przede wszystkim wzbogaciły ich słownik. Pojawiło się wiele nowych, 
nieznanych do tej pory wyrazów. Dzieci poznały środowisko życia ryb, wiedzą co jest im 
potrzebne do życia, ile lat żyją, jak się rozmnażają. W czasie zajęć wypowiadały się całymi 
zdaniami, dzieliły się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami. Doskonaliły umiejętność pisania 
sprawozdań, opisów. Konstruowały poprawne pytania oraz przełamywały bariery związane z 
zadawaniem pytań. Ćwiczyły sprawność manualną, ruchową, doskonaliły pamięć, zdobyły 
nowe wiadomości. Wiedzą, że należy szanować przyrodę i dlaczego trzeba to robić. Znają 
korzyści dla człowieka płynące  z hodowli i spożywania ryb. 

 

 


