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De pad 2

De pad 

 lees ik hoe en waar de pad leeft.
 lees ik hoe je zorg draagt voor de pad.
 leer ik hoe ik antwoorden zoek in een tekst.

In deze les ...

Luister een eerste keer naar de tekst.
tijdens het luisteren

a Volg met je vinger of je leeslat. 

b Omkring 1 tot 4 moeilijke woorden.
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Lees de titel.
voor het lezen 

a Waarover gaat de tekst volgens jou? Waarom denk je dat? 

b Wat weet je al over de pad?
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DE PAD 
Zo leef ik.
Ik leef in het bos, in het park of in een tuin. 
Je ziet mij niet vaak.
Bij dag hou ik me schuil.
Dan zit ik in een hol
of onder een steen.
Ik kan zwemmen, 
maar dat doe ik niet vaak. 

Op een dag in de lente wil ik eitjes leggen.
Dan ga ik naar een vijver of een sloot.
Ik trek niet alleen op pad.
Alle padden kruipen uit hun hol!
Dat is de paddentrek. 

Soms zie je twee padden op elkaar.
Mijn papa krijgt een lift
op de rug van mijn mama.
Mijn mama is veel groter dan mijn papa.
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Tekstduikers 3

In het begin ben ik nog geen pad.
Dat gaat stap voor stap.
Mijn mama legt een snoer van eitjes in het water.
Daar zit slijm rond. Zo blijven de eitjes samen.
Als ik uit het ei kom, ben ik een dikkop.
Na een tijd krijg ik pootjes. Mijn staart valt af.
Ik kruip uit het water, op zoek naar een bos.
Nu ben ik een pad! 

Zo draag je zorg voor de pad. 
Woont er een pad in jouw tuin? 
Dat is goed.
De pad eet slakken op.
Als het koud wordt, zoekt de pad een warm plekje.
Leg een hoop takken bij elkaar.
Daar slaapt de pad tot het weer warm wordt. 
Zie je dit bord in de straat?
Het bord zegt:
“Let op, rij de pad niet plat!”
Hier kruipt de pad de straat op.
Rij traag met de auto.

Wil je de pad helpen?
Zoek een plek waar padden de straat op gaan. 
Hier zijn wat tips: 
- Neem de pad rustig op.
- Leg haar in een emmer.
- Breng de emmer naar de overkant van de straat.
- Laat de pad vrij. Nu gaat ze naar de vijver.
- Was je handen of doe je handschoen uit. 
Op de huid van de pad zit gif.
Dat gif smaakt erg vies. 
Veel dieren lusten het niet.
Voor de mens kan het gif geen kwaad.
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na het luisteren

c Trek een lijn onder één stukje tekst waarin iets staat wat je nog niet wist over 
de pad.

d Hoe kun je de pad helpen?

e Wat wist je nog niet over de pad?

Meer weten?
Een dier in het bos,  
Liesbeth Van Bogaert,  
De Eenhoorn

winterslaap
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Beantwoord de vragen. 

a Kies om de beurt een vraagkaartje.  
Zoek samen in de tekst het antwoord. 
Kleur het antwoord in de tekst in de kleur van het vraagkaartje.
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b Hoe groeit een pad? Verbind elke tekening met de juiste naam.

Lees het eerste deel van de tekst (Zo leef ik.) een tweede keer.  
Lees om de beurt een regel.
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pad kikkervisje dikkop snoer van eitjes

Waar legt de 
pad eitjes?

Hoe legt mama 
pad eitjes?

Waar houdt de 
pad zich schuil?

Wanneer legt 
een pad eitjes?

Waar leeft de pad?  
Kleur drie 
plaatsen.

Waarom zie je bij 
dag bijna nooit 

een pad?
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Beantwoord de vragen.  

a Kies om de beurt een vraagkaartje.  
Zoek samen in de tekst het antwoord. 
Kleur het antwoord in de tekst in de kleur van het vraagkaartje.
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Maak een eigen verkeersbord om auto’s erop te wijzen dat het paddentrek is.   8

b Hoe help je een pad bij de paddentrek? Zet nummers van 1 tot 5. 

 Leg haar in een emmer.

 Laat de pad vrij. Nu gaat ze naar de vijver.

 Neem de pad rustig op.

 Was je handen of doe je handschoen uit.

 Breng de emmer naar de overkant van de straat.

Lees het tweede deel (Zo draag je zorg voor de pad.) een tweede keer.   
Lees om de beurt een regel.
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Lees de tekst een derde keer. Lees de tekst alleen. 7

Waarom is het 
goed als er een 
pad in de tuin 

leeft?

Wat zegt het 
verkeersbord?

Wat doet een 
pad als het 

koud wordt?

Waarom moet je 
je handen wassen 
nadat je een pad 

vastnam?


