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De kikker 
Zet een streep onder het goede antwoord. 

een kikker is een:    zoogdier  -   amfibie 

een kikker voelt:  warm  -   koud 

een kikker eet:           waterplanten en kleine watervlooien  -    vissen    

 

 

Volgorde 

Wat is de goede volgorde van klein naar groot? Trek een lijn van 1, 2, 3 en 4 naar het 

juiste woord 

1 kikker 

2 kikkervisje met staart 

3 kikkerdril 

4 kikkervisje zonder staart 

Wist je dat… 

Een kikker zijn ogen alle kanten op kan bewegen? en dat zijn ene oog een andere kant op 

kan kijken dan het andere oog? waarom kan hij dat, denk jij? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Pas op, kikker! 

Welke dieren vinden de kikker een lekker hapje? zet een streep onder deze dieren. 

reiger  -  gans  -  ooievaar  -  hond  -  konijn  -  snoek  -   waterrat 
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Kikkerdril 
Waar heb je de dril gevonden? Maak een tekening van de plek. 
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Wat zie je? 

Kijk goed naar het water in het aquarium. Schrijf op wat je er allemaal in ziet drijven, 

zwemmen, zweven. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dril-verschil 

De dril van kikkers en padden lijkt op elkaar, maar het is niet hetzelfde. De dril van padden 

noemen we paddenrits. Trek een lijn naar het goede antwoord: 

 

kikkerdril heeft de vorm van een                             lijn 

paddenrits heeft de vorm van een                            klont 

 

Maak hieronder een tekening van de twee soorten: 

kikkerdril      paddenrits 
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Zoek de verschillen 

Volwassen kikkers en padden zijn ook verschillend. Trek lijnen van de dieren naar hun 

eigenschappen.  

 

 

 gladde vochtige huid   lange achterpoten met zwemvliezen 

 

dun lijf  korte achterpoten    loopt langzaam 

 

dik lijf   kan goed springen   droge wrattige huid 
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Doe-opdracht (buiten) 

Zoek een park of plantsoen met een lang recht pad. Trek een startstreep in het zand. Of zet 

met krijt een streep op de stoep. Zet vanaf daar 25 grote stappen en trek daar een eindstreep 

in het zand. Ga terug naar de beginstreep. 

• Ga naar de eindstreep als een pad. dus: op handen en voeten, maar je mag niet 

springen. alleen lopen. 

• Meet met een stopwatch hoe lang je erover doet. 

• Ga dan nog een keer, maar nu als een kikker: op handen en voeten, maar dan met zo 

groot mogelijke sprongen! Meet opnieuw je tijd. Schrijf hieronder de scores op. 

 

pad …………….      kikker……………… 

 

Uitvergroten 

Hoe ziet de kikkerdril er nu uit? Maak een tekening van één eitje. Gebruik het hele vak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 


