
 

Insekter 

Der findes rigtig mange insekter. 80% 

af alle dyr på jorden er insekter!  De 

er nemme at kende, fordi de har 6 

ben. De kan både leve i jorden, i 

vandet og i luften. 

I stedet for at have skelettet inden i, 

som vi har, har insekterne det 

udenpå! 

Mange insekter skifter udseende i 

løbet af livet. F.eks. er sommerfuglen 

først æg, så larve, så puppe og til sidst 

sommerfugl!  

Insekter trækker vejret gennem små 

huller i skelettet!  

Edderkopper 

Edderkopper er rovdyr. De er 

fantastiske jægere med forskellige 

tekniker til at fange deres bytte – 

insekterne.  

Edderkopper er nemme at kende fra 

insekter, fordi de har 8 ben! 

Faktisk har edderkopper også 8 øjne – 

det er nemt at huske!  

Edderkopper har en forkrop, som 

også er hoved. Her sidder benene fast 

og til sammen er der 48 knæ! 

Bagkroppen er her hvor spindet bliver 

lavet - i spindevorten.  

Edderkopper spinder alle en 

sikringstråd, så de ikke falder ned – 

også jagtedderkopper.  

 

Padder  

Frøer og tudser hører ind under 

dyregruppen padder. De er fredede i 

Danmark, så derfor skal vi passe godt 

på dem.  

Vidste du, at nogle frøer kan springe 

mere end 1,5m i længdespring!  

Skrubtudsen kan ikke helt følge med 

og springer kun 20cm.  

Paddernes unger starter som æg. Når 

de klækkes, lever de som larver (f.eks. 

haletudser) i ferskvand og har gæller. 

Først når de bliver voksne, får de 

lunger og kan trække vejret på land. 

 

Snegle 

Der findes mange forskellige snegle. 

Nogle har en hård skal, som de kan 

beskytte sig for rovdyr med.  

Snegle kræver alle fugtigt miljø, men 

en skalbærende snegl kan trække sig 

ind i sit hus, hvis der bliver for tørt. 

Sneglenes slim er også med til at 

sørge for de ikke tørrer ud. 

Snegle spiser også døde plantedele og 

er det vi kalder nedbrydere. 

Nedbrydere er vigtige for naturen, 

fordi de er med til at lave nyt 

muldjord til planterne 

 


