
Zagadnienia do realizacji  

Jubileusz Koła Wędkarskiego „Żwirek” w Pszczółkach  

„WSZYSTKIE RYBKI ….NIE ŚPIĄ W JEZIORZE” 

 

CELE PROJEKTU: 

1. Zapoznanie uczniów z historią Koła Wędkarskiego „Żwirek” w Pszczółkach. 

2. Poznanie przez uczniów zasad wędkarstwa w Polsce. 

3. Rozpoznawanie wybranych  gatunków ryb słodkowodnych i słonowodnych. 

4. Spotkania z wędkarzami i innymi osobami wykonującymi zawody, rozwijającymi 

swoje pasje i hobby wędkarskie. 

Termin realizacji: 

- Od 4 września do końca roku szkolnego. 

Uczestnicy: 

 - dzieci z oddziałów przedszkolnych 

- uczniowie klas 1-7 

Realizatorzy: nauczyciele, członkowie koła, zaproszeni goście 

Pomoce: 

 - sprzęt wędkarski 

 - prace uczniów 

 - komputery, rzutniki, zdjęcia, głośniki 

 - artykuły papiernicze 

 - atlasy ryb 

 

Sposób realizacji: zajęcia edukacyjne, spotkania, wycieczki, wystawy prac uczniów. 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Pszczółkach, muzea, Park Brzozowy w Pszczółkach, 

oceanarium, itp. 

 

 



 

Zagadnienia do wyboru na odpowiednim poziomie nauczania. 

1. Zbiorniki wodne: ocean, morze, jezioro, rzeka, staw, tama (Włocławek na Wiśle, 

Solina, itd.) , zbiornik retencyjny np. ppoż (Kolnik, Ulkowy) 

 

2. Różnice: marynarz, wędkarz, rybak, żeglarz, …. 

 

3. Zawody związane z wodami: nawigator, straż wodna, … 

 

a) Podstawowy sprzęt wędkarskie: wędka, podbierak, siatka,  żyłki, haczyki, 

kołowrotki, przynęty: gum – twistery, rippery, blachy (błystki,)-wahadłówki, 

obrotówki, poppery, spławiki, itd. , podbierak 

(wystawa na łączniku) 

 

4. Strój wędkarza: 

b) wodery (buty biodrowe) 

c) kamizelka wędkarska 

d) okulary polaryzacyjne 

 

 

5. Rodzaje i gatunki ryb 

a) słonowodne 

b) słodkowodne 

 

6. Instytucje związane z łowieniem ryb: 

a) Polski Związek Wędkarski - PZW 

b) Koła Wędkarskie 

c) Port Morski 

d) Port Rybacki 

e) Bosmanat 

f) Stacja hodowli ryb 

7. Ochrona ryb w Polsce 

a) Przepisy dotyczące połowów i wędkowania 

b) Ochrona wód i zbiorników wodnych 

c) Spożycie ryb a ochrona zdrowia 

d)  Problem odtwarzania flory m.in. zarybiania mórz, rzek stawów i jezior 

 

8. Rodzaje i sposoby łowienia ryb. 

-wędkarstwo 



- spinning 

- połów 

 

9. Historia Koła „Żwirek” 

 

10. Podstawowe terminy: przypływ, odpływ, łowiska, sondy, narybek, kuter, 

drobnicowiec, trawlery, przetwórnie ryb, wędzarnia ryb, zarybianie, połów, …itd.  

 

PRZEDMIOTY: 

 

Wychowanie Przedszkolne 

- podstawowe terminy – rybak, wędkarz, łowienie ryb, karta wędkarska, sprzęt 

wędkarski 

- tańce i piosenki tematycznie związane 

-prace plastyczne - ind lub grupowa 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

- podstawowe terminy – rybak, wędkarz, łowienie ryb, karta wędkarska, sprzęt 

wędkarski 

- praca rybaka i wędkarza 

- zbiory muzealne i skanseny tematycznie związane 

 - elementy dekoracji tematycznie związane 

 

 

J. polski 

- pisarze i poeci maryniści 

- legendy  morskie  

 

J. angielski 

 - podstawowe słownictwo 

 

Historia 

- muzea i skanseny tematycznie związane z rybołówstwem (Muzeum Morskie, 

Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, Muzeum Oceanarium w Gdyni) 

 - odkrywcy- żeglarze 

 

Religia 

 - cytaty Pisma św. tematycznie związane 

 

 

Matematyka 



 - spożycie ryb w liczbach 

 - latarnie morskie w liczbach 

 - połowy ryb w liczbach 

 - itp. 

 

Przyroda 

 - zbiorniki wodne 

 - gatunki ryb z podziałem słonowodne i słodkowodne 

 - ochrona ryb 

 

Biologia 

 - budowa ryb 

 - ochrona ryb 

 

Geografia 

 Praca z mapą: 

- zbiorniki wodne z uwzględnieniem woj. pomorskiego 

 - muzea i skanseny z uwzględnieniem woj. pomorskiego 

 

Technika/zajęcia techniczne 

 - BHP nad wodą 

 - przepisy Karty Wędkarskiej 

 - zdrowe odżywianie - spożycie ryb 

 

Informatyka/ Zajęcia komputerowe 

 - podstawowe pojęcia 

 - teksty i grafika tematycznie związana 

 - filmy i ciekawe strony o wędkarstwie 

 

Muzyka 

 - szanty – pieśni żeglarzy 

 -dzieła i utwory o tematyce marynistycznej 

 

Plastyka 

 - praca rybaka 

 - świat podwodny (różne gatunki ryb) 

- elementy dekoracji 

Zajęcia biblioteczne 

 - literatura marynistyczna 

 

Terapia pedagogiczna 



 - rebusy, zgadywanki, słownictwo tematycznie związana 

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

- zajęcia tematycznie związane z wędkarstwem (słownictwo, praca rybaka, zbiory 

muzealne 

 

Godzina z wychowawcą 

- działalność organizacji pozarządowych na przykładzie Koła Wędkarskiego „Żwirek”                    

w Pszczółkach- 15 lat istnienia koła 

- ochrona ryb 

 

Wychowanie fizyczne 

 - aktywność fizyczna 

 - cechy postawy fizycznej rybaka i wędkarza 


