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4.1 – Característiques dels rèptils

4.2 - Principals tipus de rèptils
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4.- ELS RÈPTILS

Exemples de rèptils

La tortuga La serp
El cocodril

La sargantana

El llangardaix o 
fardatxo

 
La iguana El caiman

El camaleó

4.1 – Característiques dels rèptils

  



1) Quina és  la característica principal que fa que s'anomenen rèptils?

2) Els rèptils són animals vertebrats o invertebrats?

3) Quantes extremitats tenen els rèptils?

4)  Per  què  els  rèptils  caminen  arrossegant  o  quasi  arrossegant  el 
ventre?

5)  Fixa't  en  les  extremitats  dels  rèptils  següents.  A  què  estan 
adaptades?

La sargantana
El llargardaix o 

fardatxo
El camaleó

Les tortugues marines

La tortuga d'aigua 
europea

La serp



6) Com es mouen (repten) les serps?



7) Per què està coberta la pell dels rèptils? Per a què els serveix?

8) Per què les serps muden la pell?

9) Els rèptils com atrapen l'aliment per la boca?



10) Els rèptils tenen cua?

11) Amb quin òrgan respiren els rèptils?

12) Els rèptils relalitzen la fecundació interna o externa?

13) Els rèptils són ovípars o vivípars?

14) Els rèptils són homeoterms o poiquiloterms?

15)Per què et  sembla que de vegades veiem sargantanes prenent el 
sol?

16) Els rèptils coven els ous?



17) Els rèptils tenen glàndules mamàries?

18) Quantes cavitats té el cor dels rèptils? Escriu, a la il·lustració, el 
nom de les seues parts i indica el recorregut que realitza la sang.

El cor dels cocodrils, els caimans i 
els gavials

El cor de la resta dels rèptils



4.2 - Principals tipus de rèptils

19)  Classifica  els  rèptils  següents  en  quelonis,  ofidis,  saures  i 
arcosaures.

La torguga La serp El llangardaix o 
fardatxo

El cocodril

El camaleó El gavial

El dragó

La iguana

La sargantana El caiman



Els principals tipus de rèptils
Quelonis Ofidis Saures Arcosaures
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