
Ryby malowane farbami

Fala jedna, fala druga.

Głowa, płetwy, oko mruga.

Wszyscy teraz chyba wiecie,

że to ryba ma być przecież...

Czy wiesz,że..

Ryby rządzą światem. To znaczy, że są one jedną z najstarszych rodzin zwierząt żyjących
na Ziemi. Były one tu na długo przed dinozaurami, czyli około 500 milionów lat temu i
nadal się rozwijają. Znanych jest ponad 25 000 gatunków ryb. Prawdopodobnie jest

jeszcze wiele innych, których jeszcze nie odkryliśmy.

Ryby są kręgowcami. Oznacza to, że mają one kręgosłup, ale w przeciwieństwie 
do ssaków, ryby nie mają płuc. Oddychają, pobierając tlen z wody przez usta, gdzie 
przechodzi on przez skrzela. Następnie skrzela absorbują tlen z wody i wysyłają go do 
całego organizmu. Niektóre ryby są drapieżnikami. Jedzą inne ryby, małe zwierzęta i 
owady. Inne ryby są mięsożerne, jedzą rośliny i zwierzęta. 

Oto lista ciekawostek, faktów i mało znanych informacji o Rybach.

 Złote rybki mają zęby. Choć mogą wyglądać bezzębne, złote rybki mają zęby, ale 
znajdują się w gardle. Nazywane są one zębami gardłowymi, a złota ryba używa ich do 
rozdrabniania pokarmu.

 Zwierzęta morskie, takie jak delfiny i wieloryby, są w stanie porozumiewać się 
między sobą, być może jednak nie słyszeliście, że niektóre ryby również mogą rozmawiać.
Zamieniają one swój pęcherz pływakowy, aby stworzyć wibracje, które tworzą różne 
dźwięki.

Największą rybą na świecie jest rekin wielorybi, który oprócz drugiego członu nazwy
nie ma nic wspólnego z wielorybem. Wieloryb to ssak, a rekin to ryba.

 Meduzy nie mają kręgosłupa, więc nie są rybami. Wszystkie ryby są kręgowcami. 
Koniki morskie to ryby.



Do pracy będą nam potrzebne: mały papierowy talerzyk, tektura, farby, pędzelek, ruchome
oczko.

Krok 1
Narysuj ogon i płetwy ryby na bloku tekturowym. Możesz sie tutaj posłużyć nieograniczoną

fantazją.



Krok 2 
Przyklej płetwy i ogon do talerzyka.

Krok 3
Pomaluj rybę farbami.



Krok 4
Przyklej ruchome oczko.

Gotowe!!! ryby malowane farbami mogą już pływać!!!


