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Op pad
Vroeg in de morgen loopt een groepje kinderen op straat.
Ze dragen allemaal een emmer. Joris is er ook bij. Hij vindt
het spannend, want het is nog donker. "Ga jij daar eens even
kijken, Joris." Iemand wijst naar de kant van de weg.
Joris stapt over een laag stuk gaas. In het maanlicht ziet hij
een donker gat in de grond. Er is een emmer ingegraven.
De zaklantaarn van Joris flitst aan. Hij schijnt in de emmer.
Joris kijkt zijn ogen uit. "Huib, kom eens kijken!", roept hij.
De emmer zit vol padden. Joris en Huib tellen er wel vijftig.

Elk voorjaar gaan de padden op pad. Ze wandelen naar het
water om eitjes te leggen. Daarbij steken ze soms drukke
wegen over. Vele halen de overkant niet. Soms helpen de
mensen bij het oversteken. Ze spannen gaas, zodat de dieren
niet op de weg komen. De padden wandelen langs het 'hek'.
Onderweg vallen ze in de ingegraven emmers.
's Morgens worden de padden uit de emmers gehaald en naar
de overkant gebracht.

 Opdracht 1:
Padden lijken veel op kikkers. Herken jij de pad? Kleur dan het rondje.

Opdracht 2:
Joris heeft een verkeersbord bedacht. Hij wil dat de bestuurders
van auto's beter opletten op een plek waar padden oversteken.
Maak het bord van Joris af!

Ken je nog meer 'pas-op' borden waar dieren op staan?
Ja / nee, bijvoorbeeld borden met

  en

jongen krijgen - groep 5
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2.

1.

3.
Schrijf op hoe de padden bij het oversteken van een weg worden geholpen. Zodat ze niet worden 
doodgereden  __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.
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pad kikker

K KEW A N

kieuw

begin
pootje

Paddensnoer en kikkerdril
"Kijk eens, die padden zitten bij elkaar op de rug. Lief hè, vast
moeders met jonkies," roept Joris. "Nee joh," zegt Huib, "die klein-
tjes dat zijn mannetjes. Die laten zich door de vrouwtjes naar het
water dragen! Daar zwemmen ze soms dagenlang zo rond."
"Waarom doen ze dat?", wil Joris weten. "Weet je dat niet?", vraagt
Huib. "In het water legt het vrouwtje eitjes tussen de waterplanten.
Het mannetje bevrucht ze daarna."
Paddeneitjes zitten aan elkaar in lange snoeren. Zo'n paddensnoer is
soms wel twee meter lang. Kikkers leggen hun eitjes ook in het
water. Niet verpakt in snoeren, maar in grote klonten: kikkerdril.

Opdracht 3:
Padden maken paddensnoeren en kikkers kikkerdril. Er zijn nog meer verschillen tussen padden en
kikkers. Bekijk de tekeningen. Schrijf deze woorden bij het goede dier: springen - lopen - wrat-
ten - gladde huid - kwaken - roepen

Na een aantal dagen komen de eitjes uit. De larven noemen we
kikkervisjes of dikkopjes. Ze zijn zwart en hebben een lange
staart. Ze lijken helemaal niet op hun ouders.
De jongen veranderen langzaam. Eerst hebben ze kieuwen net
als vissen. Na een aantal weken, als het kleine kikkertjes zijn
geworden, kruipen ze aan land. Ze ademen dan met longen net
als wij. We noemen zulke dieren, die in het water worden
geboren en later op het land verder leven, amfibieën.

Opdracht 4:
De plaatjes hieronder laten zien hoe een kikkervisje langzaam verandert in een kikker. In elk
plaatje staat een letter. Bedenk hoe de goede volgorde is. Let op de kieuwen en de grootte van de
pootjes. Schrijf de letters in die volgorde op. Nu lees je:

4.

5.
Kleur de rondjes voor de echte kikkers.

O  weidekikker O  groene kikker O  gele kikker

O  heikikker  O  bruine kikker O  boomkikker
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Pas op!
Padden en kikkers zijn niet de enige amfibieën. In het
voorjaar leven in schone sloten ook salamanders.
Ze lijken niet op padden en kikkers.
Het vrouwtje van een salamander vouwt haar eitjes,
één voor één, tussen de blaadjes van waterplanten.

Amfibieën leggen heel veel eitjes. Dat is maar goed
ook, want er zijn veel dieren die graag de eitjes en de
jongen eten. Je snapt het al. Uit al die eitjes worden
maar een paar dieren volwassen.

Opdracht 5:
Kleur de rondjes van de dieren die kikkers of kikkervisjes eten.

Opdracht 6:

Wat gebeurt er in deze
vier tekeningen?
Schrijf het er onder.

1 4

2

sperwer

baars

3

haas

ooievaar

snoek

mol
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Wat gebeurt er in deze
vier tekeningen?
Schrijf het eronder.


