
Haletudse – leg 
Introduktion: 

En leg om forvandling fra æg -> haletudse -> frø/tudse. 

En voksen er fortæller og rollemodel, 9 børn kan være æg->haletudser-> frø/tudse. 

Kan tages med eller udlades: En voksen er stork/rovfisk og har (hvis I er mere end 9 

børn) nogle børn som storkeunger.  

 

Find et afgrænset område, som kan forestille en sø. Alle børn (maks. 

9) og fortæller får en hale, som de krøller sig sammen om, som et 

æg (frøer ligger deres æg i en geleklump, skrubtudser ligger 

æggene i geletråde). 

 

Fortælling: 

Æggene ligger der i søen og tiden går (et par uger), solen skinner 

og varmer vandet i søen og så klækker æggene så på med alle 

halerne, men haletudserne bliver stadig sammen i deres gele klump/tråd (i endnu et 

par uger). 

Så opdager de små haletudser, at de kan bruge halen og svømme væk fra de andre.  

De svømmer rundt og rundt og hygger sig og spiser planter i vandet og vokser. 

 

Hvis I har en stork/rovfisk med: Der kommer en stork flyvende /fisk svømmende, den 

elsker at spise haletudser og hapser et par stykker. De andre haletudser bliver 

bange, men de lærer at gemmer sig, så godt de kan mellem planterne i søen.  

 

Pludselig mærker en haletudse, at det klør så underligt på bagkroppen og så vokser 

der bagben frem. Det var sjovt, nu kan de svømme endnu bedre. Deres gæller 

forsvinder og de skal op til overfladen for at ånde med deres lunger. 

 

Nu klør det også på forkroppen, og så vokser der også pludselig forben (arme) frem. 

Nu kan de virkelig svømme godt. 

 

Men hvad sker der nu? Halen falder af (tages af) og nu er det pludselig ikke så let at 

svømme mere. Haletudsen er blevet til en frø/tudse og hopper/kravler på land og 

opdager at den er blevet rigtig god til at hoppe/kravle. 
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Haletudse – fakta 
 

Frøer og tudser hører til padderne: I Danmark har vi 3 tudsearter: skrubtudse, strandtudse og 

grønbroget tudse, og 8 frø arter: butsnudet frø, spidssnudet frø, spring frø (de er alle brune), grøn 

frø, klokkefrø, latterfrø, løgfrø og løvfrø. 

 

Hvor er frøerne om vinteren 

Om vinteren ligger frøer og tudser i dvale, graver sig ned i jorden eller på bunden af en sø. De er 

vekselvarme og har samme temperatur som verden omkring dem. Mange har frostvæske i kroppen 

(glycerol eller glykose), som gør at de kan tåle at 65 procent af vandet i deres kroppe fryser til is. 

  

Kvæk 

Tidligt på foråret - i marts og april - vågner frøer og tudser fra deres dvale fordi solen luner. De 

bevæger sig hurtigt ned til den nærmeste sø - for nu skal de parre sig. Hos de brune frøer - 

butsnudet frø og spidssnudet frø - kvækker hannerne for at tiltrække hunnerne. Du kan tydeligt høre 

deres kvaaaarrrrk kvaaarrrk, hvis du går ned til en sø eller en dam om foråret. 

  

Parring 

Når vandet har den rette temperatur, begynder hunnerne at lægge deres æg. Nu gælder det for 

hannerne om at kravle op på ryggen af en hun og gyde sæd ud over æggene, så de bliver befrugtede. 

Der kan godt opstå slagsmål mellem hannerne. 

  

Æg 

Efter at æggene er blevet befrugtet, synker de ned på bunden. Rundt om æggene dannes en 

geleagtig masse. Den gør at æggene kan flyde op i vandoverfladen, hvor solen varmer. For varme 

skal der til, hvis de små æg skal udvikles.   

I frøernes ægklumper kan indeholde 500-3000 æg. Tudsernes lange dobbeltstrenge af æg er typisk 

1-2 meter lange. Tudsernes æg er giftige for fisk, derfor kan de yngle i store søer uden konkurrence 

fra frøer. 

  

Haletudser 

Efter nogle uger klækkes æggene inde i geleklumperne. Du kan se de bittesmå haletudser som sorte 

kommaer derinde. De små haletudser svømmer først ud af geleklumpen, når de har fået mund, 

gæller og halefinner. 

  

Små frøer og tudser 

Efter endnu flere uger begynder der at vokse bagben ud på haletudsen. Den får også lunger, og må 

op til overfladen for at ånde. Så begynder forbenene at vokse frem, og halen bliver mindre og 

mindre. Og så er den lille frø/tudse snart parat til at gå på land og fange insekter. 



 

Tegning: Eva Wulff 

  

En fantastisk forvandling 

Det er en fantastisk forvandling. Først fra det lille æg, der kun består af få celler, til en spillevende 

haletudse. Og derpå forvandlingen fra den fiskelignende haletudse til en lille frø eller tudse med 

arme og ben. Samtidig forvandler haletudsen sig fra at ånde med gæller til at ånde med lunger. Fra 

at spise planter til at spise kød. Og fra at svømme til at hoppe. Hele denne forvandling tager cirka 

70 dage ude i naturen. 

Pas på de små frøer og tudser 

Hvis du henter nogle tudse eller frø-æg i et syltetøjsglas, kan du følge den lille haletudses udvikling. 

Alle frøer og tudser er fredede i Danmark. De voksne dyr må ikke indsamles eller forstyrres. Du må 

gerne i begrænset antal holde haletudser af skrubtudse, butsnudet og grøn frø i et akvarium til und-

ervisning – hvis du passer godt på dem. Og husk at sætte dem ud igen, dér hvor du fangede dem. 

Kend forskel på tudser og frøer 
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Har vortet hud 

Ligger æg i tråde 
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Har glat hud 

Ligger æg i klumper 
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