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    Z życia żab …. 
 

 
 

Żaby i inne płazy, to bardzo niepozorne, a jednak ogromnie niesamowite zwierzaki.  

Mało osób zdaje sobie sprawę, że pomagają np. w ogródkach w walce ze szkodnikami roślin. 

Warto wiedzieć, że gatunek żaby wodnej jest w Polsce objęty od 2014 roku częściową 

ochroną gatunkową, a jeszcze wcześniej objęty był ochroną ścisłą. 

 

Cykl rozwojowy żaby 
 

Wygląd żaby zmienia się całkowicie w okresie jej rozwoju. 
Każdego roku wiosną żaby składają w stawach, jeziorach  lub bajorkach od 1000 do 6000 jaj. 
 

Jaja żaby nazywają się skrzek. 
Z niektórych jaj nie rozwiną się jednak dorosłe 
osobniki, gdyż skrzek jest przysmakiem czapli, 
szczurów wodnych i mięsożernych owadów. 
 
Po około 4 dniach w jajach-skrzeku rozwijają 
się kijanki. 
 
Po 8-10 dniach kijanki zaczynają samodzielne 
życie. W wodzie czyha na nie wiele 
niebezpieczeństw. Bez wody nie mogą żyć, 
oddychają skrzelami. 
 

Kijanki rosną i rosną. Są zwinne, szybko pływają. Pomaga im w tym ogon. 
Najpierw kijance wyrastają tylne kończyny. Potem przednie. 
 
Kijanka po około 75 dniach, podobna już do żaby, 
 wciąż ma ogon. Skrzela zastępowane są przez płuca. 
My też oddychamy płucami. Dzięki temu, żaba będzie 
mogła wyjść na ląd. 
 
Po około 90 dniach, w końcu odpada ogon. 
Teraz żaba przypomina żabę ! 

 



 
Ciekawostki, fakty oraz informacje o żabach 

 
Na całym świecie jest około 4740 gatunków żab. Około 40% 

jednak jest obecnie zagrożonych wyginięciem. 

 

Najdrobniejsze żaby na świecie są mniejsze od grosza, 
 a największa żaba może być większa niż stopa i ważyć ponad 

3 kilogramów. Największą żabą na świecie jest żaba Goliat,  
a Kubańska ropucha to jedna z najmniejszych żab na świecie. 

 

Niektóre żaby mogą skakać na wysokość ponad 20 razy wyżej niż ich własne ciało – to 
odpowiednik skoków człowieka na odległość 30 metrów.  

 

Jednym ze sposobów, w jaki można odróżnić żabę samca od samicy, 
jest spojrzenie na jej uszy, które znajdują się tuż za oczami. Jeśli są 
większe od oka żaby, to jest to samiec. Jeśli są mniejsze, to jest to 

samica. 
 

Żaby nie mogą żyć w morzu ani w słonej wodzie. 
 

Żaby mają lepki język i używają języka do połowu i połykania 
pokarmu. 

 

Żaby hibernują się zimą. 
 

Żabie nogi są spożywane przez ludzi w wielu częściach świata.  
 

Żaby nie piją wody ustami – wchłaniają ją przez skórę. 
 

W cieplejszej wodzie jaja żab rosną szybciej.  
 

Na świecie są dwie żaby, które mają ogony, przybrzeżna żaba 
ogonowa i górska żaba ogonowa. 

 

Każdy rodzaj żaby wytwarza swój własny, wyjątkowy dźwięk. 
 

Niektóre żaby pomijają etap bycia kijanką. 
 

Ropuchy to żaby. Słowo „ropucha” jest zwykle używane 
dla żab, które mają chropowatą i suchą skórę, jak 

również krótsze tylne nogi. 
 

Żaby można znaleźć na wszystkich kontynentach świata 
z wyjątkiem Antarktydy. Jednak najwyższe stężenie żab 

występuje w cieplejszym klimacie tropikalnym. 
 



Żaby oddychają przez nozdrza. 
 

Kolorowa skóra żaby działa jako ostrzeżenie dla drapieżników, 
że żaby te mogą być trujące 

 

Średnia długość życia żaby wynosi od 10 do 14 lat.  
 

Samice żaby są trudne do znalezienia, ponieważ przez 
większość czasu milczą. 

 

W Egipcie żaba jest symbolem życia i płodności. 

 

Żaby muszą znajdować się wokół obszarów, w których znajduje się źródło 
wody do rozmnażania. 

 

Żaby są drapieżnikami, co oznacza, że jedzą mięso. Zjadają wszystko co 
zmieści się w ich ustach. Dotyczy to robaków, pająków, ślimaków, larw, a 
nawet małych ryb. Aby złapać ofiarę, ich lepkie języki oderwą się od ust i 

wciągną ofiarę do ust żaby. Ten ruch jest tak szybki, że ofiara często nie ma szans na 
ucieczkę. Język żaby może zatrzasnąć się z powrotem do ust w ciągu ułamku sekundy.  

 
 

Zadanie na dziś !!! 
 

Wykonacie swoją żabę dowolną techniką, inspirując się zdjęciami poniżej. 
Posłuchajcie piosenki  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg  
 

  
 

                      Miłego dnia !!! 
                                                                      Zespół wychowawców świetlicy 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg

