
Groddjur och kräldjur
En grupp djur kallas groddjur. I Sverige finns det tre olika slags 
groddjur: grodor, paddor, vattenödlor.
Groddjuren börjar sina liv i vatten, där äggen kläcks och ynglen 
kommer ut. De liknar inte sina föräldrar!
Ynglen simmar omkring och andas med gälar precis som fiskarna. 
När de blir vuxna tar de sig upp på land, och då har de fått lungor 
och andas med dem.
Groddjur måste alltid hålla sig fuktiga, för de får i sig vätska genom 
den tunna huden, och de dricker aldrig. De är växelvarma, 
temperaturen i kroppen ändras alltså efter hur varmt eller kallt det är 
runtomkring.

Från ägg till färdig groda

Vad är det för skillnad på en groda och en padda?
Paddorna är större och klumpigare. Grodor hoppar mycket bra, men 
paddor kryper sakta fram. Paddan är knottrig på ryggen, och den har 
två giftknölar, som sitter bakom ögonen. Giftet är ett skydd, det 
smakar illa, och en del rovdjur äter inte så gärna paddor. 
Men grodor och paddor liknar också varandra. De ser rätt lika ut,            
de har båda en lång klibbig tunga, som är bra att fånga insekter och 
maskar med. De är båda nattdjur, de håller sig gömda på dagen och 
kommer fram, när det skymmer. Till groddjurens fiender hör 
rovfåglar, t.ex. ormar och igelkottar.
På vintern sover groddjuren sin långa vintersömn. Vi säger, att de 
ligger i dvala.
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Berätta om paddan  
Hur ser den ut? 
Hur förökar den sig?
Hur skyddar den sig mot fiender?
Vad äter den?
Vad gör den på vintern?

Rita gärna din egen padda här.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Fyra frågor
1. Varför måste groddjuren alltid hålla sig fuktiga? _____________
_______________________________________________________
2. Varför är det bra för groddjur att ha en klibbig tunga? 
______________________________________________________
______________________________________________________
3. Vad betyder det, att djur är växelvarma? ___________________
______________________________________________________
4.  Vad  menas  med  ”nattdjur”?  _____________________________
______________________________________________________
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