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De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: 
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

Kikkers ... 
Kikkers ... 

Kikkers ... 

Naast de kikkers behoren ook de padden en bombina tot de amfibieën. Kijkend naar 
de benen van de dieren, valt het op, dat de __________________ veel langer zijn 
dan de voorpoten. Ze kunnen tot 2 meter ver springen.  De _________________ 
van de kikkers is zeer uitgebreid. Denken we aan de leefomgeving, denken we me-
teen aan een vijver of moeras. Veel soorten zijn te vinden op onze weiden, velden 
en in bossen. In het regenwoud leven sommige zelfs in de ________________. De 
achterpoten gebruikt de kikker niet alleen voor het springen, maar ook om te zwem-
men. Tussen de tenen hebben ze daarom speciale _______________________. De 
lichaamstemperatuur van de dieren past zich aan, aan de temperatuur van hun omge-
ving. De zon verwarmt hen en door de kou worden ze langzaam en  _____________ 
bijna. Kikkers en padden zijn dus koudbloedige dieren. Is een kikker op zoek naar 
voedsel, gebruikt hij zijn tong. Deze is lang en  ___________ en gevangen sprink-
hanen en duizendpoten blijven eraan vastplakken. Zo kan hij ook vliegende in-
secten zoals motten, muggen en vliegen uit de lucht vangen. Andere dieren, zoals 
__________________, watervlooien en zelfs kleine krabben behoren in het water 

tot zijn prooi. 

Lees de volgende informatietekst over kikkers door en vul de woorden correct in!
kleverig - leefomgeving - waterspinnen - zwemvlies - verstijven - achterpoten - bomen

juist fout
Kikkers kunnen tot 20 meter springen. L K
De achterpoten zijn langer dan de voorpoten. I A
Sommige soorten kikkers leven ook in bomen. K C
Kikkers eten het liefste slakken. B K
Als de zon schijnt, verstijven ze bijna. Z E
Voor het zwemmen hebben ze speciale zwemvliezen. R S

Het oplossingswoord is:

Los nu de puzzel op! Als de eerste zin waar is, schrijf je de letter „L“ 
op, is de zin fout, dan schrijf je de „K“ op. Als je alles goed hebt inge-
vuld, komt aan het einde de juiste oplossing te staan.


