Ook voor de kikkers
is het lente!
Naam:
Klas:

WO Natuur :
De evolutie van kikkerrit tot volwassen kikker.

De paartijd van de groene kikker is in mei – juni. In deze tijd komt het
mannetje vaak als eerste uit zijn winterslaap tevoorschijn.
Hij gaat dan naar een plas, waar hij er lustig op los kwaakt. Dit doet hij
om de vrouwtjes naar de plas te lokken voor de paring.
Als zij in het water komt, klautert het mannetje op haar rug en pakt
haar met zijn voorpootjes stevig vast onder haar okseltjes.Hij laat haar
dan voorlopig niet meer los!
Bovenop elkaar dobberen ze een tijdje in het water rond.
Dan maken ze een koprol en zet het vrouwtje haar eitjes af.
Het mannetje bevrucht de eitjes meteen. Hij spuit zijn zaad over de
eitjes heen.
De meeste vrouwtjes zetten ongeveer 2500 eitjes af .
Deze klont eitjes noemen we kikkerrit of kikkerdril omdat elk eitje is
ingepakt in een doorzichtig geleiachtig omhulsel .
Deze eitjes zijn zo ingepakt om ze te beschermen tegen
beschadiging.
Maar de dril heeft ook nog een andere functie !
het werkt namelijk als een soort vergrootglas. Als het zonnetje op het
eitje schijnt wordt dit warm gehouden. Dit is heel belangrijk, want het
vrouwtje zorgt verder niet meer voor haar eitjes! Ook het mannetje is
na de paring meteen verdwenen.

DE GEDAANTEVERWISSELING (of metamorfose)

Het duurt gemiddeld ongeveer 3 weken voor een kikkervisje uit het
eitje komt.
Dit kikkervisje is één dag oud.
Het is eigenlijk meer een larfje dan een visje.
Het heeft alleen nog maar een zuignapje (mondje) waarmee het zich
vastzuigt aan een waterplant of aan het dril waar het uitkwam.
Het visje eet alleen maar algen die hij met zijn scherpe tandjes van de
waterplanten schraapt.

Het kikkervisje is nu drie dagen oud.
Eerst had het nog geen kieuwen, maar deze groeien geleidelijk,
totdat ze eruit zien als veertjes aan weerszijden van hun kopje.
Het zwemstaartje is nu al wat groter.

Na 10 dagen zit ons kikkervisje er ongeveer zo uit.
Zijn zwemstaart is fors gegroeid, en beginnen er achterpootjes te
ontwikkelen.
(nog zeer klein).

Na 5 weken ziet ons dikkopje er al heel anders uit.
De kieuwen zijn nu verborgen door een soort klepjes.
Die zullen wat later helemaal verdwijnen.

Na 7 weken wordt ons dikkopje echt langzaam een echte kikker!
Kijk naar de vorm van de kop en romp !
Ook de achterpoten zijn nu reeds sterk ontwikkeld.

Deze jonge half-kikker is 10 weken oud.Het heeft nu zowel
voorpootjes als achterpoten.
Zijn kieuwen worden vanaf nu vervangen door longen.
Ook verdwijnt zijn staart. (die valt na enkele dagen gewoon af)
Het plantenetertje is dan een vleesetertje geworden!
Nu moet het steeds naar het wateroppervlak komen om lucht te
happen.

En uiteindelijk, na ongeveer 12 weken is onze kikker volwassen.

Beantwoord de vragen, gebruik de leestekst.
1. In welke periode vindt de paartijd van de groene kikker plaats?
Kleur de vakjes groen op deze kalender.

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2. Wat doet het mannetje nadat hij uit winterslaap is gekomen?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Waarom roept het mannetje van de kikker?
............................................................................................................................................
4. Hoeveel eitjes legt het vrouwtje? Omkring.
250

700

2500

3000

5. Geef een ander woord voor ʻkikkerritʼ: .........................................
6. Leg uit: kikkerdril werkt als een vergrootglas.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
7. Wat duurt er drie weken in de ontwikkeling van een kikker?
............................................................................................................................................
8. Juist of fout: een kikkervisje dat net uit het eitje komt, ademt door kieuwen. ....................
9. Wat heeft het kikkervisje eerst: achterpoten of voorpoten? ...............................................
10.Wat gebeurt er na 10 weken met de kieuwen?
............................................................................................................................................

Je hebt de tekst gelezen en vragen beantwoord. Je weet nu al heel wat over de
kikker. Padden ontwikkelen zich op dezelfde manier.
1. Zet de prenten in volgorde.
2. Schrijf er de nummers van de tekstjes onder.

