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Grønne spirer 2011 – projekt: 

Krible, Krable 

 

 

Handleplan: 

Vores projekt i 2011 omhandler Krible, Krable dyr. Vores intention med projektet var at lære 

børnene i institutionen de små krible – krable dyr at kende, og behandle dem med respekt.  

 

 

 

 

Maj: 

• Som optakt til emnet krible – krable, snakkede vi om hvilke insekter der findes, hvordan 

man skal behandle de små dyr, hvor man finder dem, hvad de spiser osv.. 

• Vi var flere gange på safari jagt efter forskellige insekter. Der var desværre ikke ret mange 

at finde i vores lille skov. Senere i maj fandt vi bænkebider, edderkopper, snegle, biller, 

tusindben. 

Vi snakkede bl.a. om antallet af insekternes ben. 

• Sang sange om krible, krable dyr. 

• Lavede edderkopper. 

• Vi legede ”Edderkoppen” der skulle fange fluer i sit net.  

• Kiggede på græshopper. 

• Vi havde besøg af en ung mand, som viste os slanger, rotter, mus, kakerlakker, skorpion. 
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Juni: 

• Igen på safarijagt. 

• Sang krible, krable sange. 

• Vi fandt en sommerfugl larve, skulle vi havde intentioner om at følge til den blev til en 

sommerfugl. Den døde desværre i forløbet, men vi fik en snak om ”fra larve til sommerfugl” 

• Læser bøger om krible krable dyr. 

• Så havde vi gåsebille jagt. Der var rigtig mange, så det var let for børnene at fange dem og 

gemme dem i spande. Senere blev de selvfølgelig lukket ud igen. 

• Kiggede og undersøgte myretuer i skoven 

• Børnene skulle prøve at gå som forskellige dyr. F.eks. 4 – 6 – 8 ben. 

 

 

 

August: 

• Så var der safarijagt igen. 

• Vi fandt mange græshopper ude i børnehaveskoven. Børnene morede sig meget over at se 

græshopperne springe. 

• Sang sange. 

• Læste relevante bøger.  

• Vi legede en edderkop leg, hvor edderkoppen skal fange fluer. For at fluerne kan blive fri 

skal de andre fluer kravle gennem benene. 
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Maj: 

 

 

Vi starter emnet op med en snak om krible – krable dyr…. 

Så er vi på safarijagt…… 

hvor vi fandt biller, edderkopper, bænkebider olign. 

Vi havde besøg af en ung mand der viste slanger og små mus og rotter 

og vi så kakerlakker og skorpioner  

 

Nu er vi i gang med at lave nogle flotte edderkopper. 
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Juni: 

Vi har fundet en sommerfugl larve, som vi vil følge indtil den bliver til 

en flot sommerfugl. Den døde desværre undervejs. 

Så er der gåsebille jagt. 

 

På safarijagten i juni skulle børnene i grupper indsamle forskellige 

insekter, og så senere skulle de vise og fortælle om det de havde fundet 

overfor de andre grupper. 

                 

August: 

Vi fangede græshopper ude i børnehaveskoven.  Børnene syntes at 

græshopperne var rigtig gode til at hoppe langt. 

 


