
ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ PT.
„AKWARIUM I RYBKI”



TAK MOŻE WYGLADAĆ AKWARIUM
…



A TAK WYGLĄDA AKWARIUM SŁONOWODNE



CO JEST 
POTRZEBNE DO 

ZAŁOŻENIA 
AKWARIUM?

Warto zwrócić uwagę, że przy zakładaniu akwarium i
wyborze ryb trzeba wiedzieć, jaką temperaturę ma mieć
woda, czy wybrane do hodowli ryby potrzebują
dodatkowego światła, jak się zachowują w stosunku do
innych gatunków, jakie rośliny lubią.



ZBIORNIK PIASEKKAMYKI ŻWIREK



ELEMENTY DEKORACYJNE



ROŚLINY



OŚWIETLENIE



FILTR



GRZAŁKA



POKARM DLA RYBEK



A TERAZ DROGIE DZIECI 
POZNACIE RÓŻNE RODZAJE 

RYBEK, KTÓRE MOŻNA 
HODOWAĆ W AKWARIUM.

ZACZYNAMY…



WELON ZWANY ZŁOTĄ RYBKĄ
To najbardziej znana i popularna ryba akwariowa na świecie. Jest dość dużą rybą - może mieć nawet
20 cm długości. Ma charakterystyczną płetwę ogonową, która jest bardzo długa. Ryby te lubią
przestronne, dobrze oświetlone akwaria z czystą, systematycznie wymienianą, dobrze filtrowaną wodą.
Dno akwarium powinno być wyłożone żwirem lub gruboziarnistym piaskiem.



GUPIK ZWANY 
TEŻ PAWIM 
OCZKIEM

To niewielka ryba, samice mają do 6 cm
długości, a samce 3 - 4 cm. Samice gupika
mają jednolite, zielonożółte ubarwienia,
natomiast samce mają długą płetwę
ogonową, a całe ich ciało pokrywają
różnokolorowe plamki.



TAK WYGLĄDA SAMICA GUPIKA W CIĄŻY 
ORAZ MŁODE GUPIKI



SKALAR

Ma płetwy przypominające żagle, a
ciało spłaszczone, niemal w kształcie
trójkąta. Osiąga długość 15 – 18 cm,
a wysokość nawet do 25– 30 cm (ze
względu na dużą rozpiętość płetw),
dlatego skalar powinien być hodowany
w dużym akwarium, w którym trzeba
posadzić spore rośliny, żeby ryba
mogła pływać między nimi.



NEONKI
Neon jest spokojną, stadną rybą – należy ją hodować w stadzie co najmniej
6 -10 sztuk. Z uwagi na niewielkie rozmiary nie zaleca się trzymania jej z
dużymi, drapieżnymi rybami.



MIECZYK
To jedna z najpopularniejszych ryb akwariowych. Istnieje wiele różnokolorowych odmian tych ryb -
najpopularniejsza to czerwona i pomarańczowa. Samice mają płetwę ogonową w kształcie miecza -
stąd nazwa. Mieczyk lubi czystą wodę, duże akwaria i silne oświetlenie.



GLONOJAD
Potoczna nazwa ryb

odżywiających się glonami. 

ZBROJNIK POSPOLITY

ZBROJNIK NIEBIESKI



OPRACOWAŁA:
ANNA GĄSKA 

BRAWO PRZEDSZKOLAKI !!!
OD TERAZ WSZYSCY JUŻ WIECIE CO JES POTRZEBNE DO ZAŁOŻENIA AKWARIUM 
ORAZ ZNACIE NIEKTÓRE RODZAJE RYBEK.


