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10 sjove krible krable oplevelser for børn og voksne  
 

1. Sneglevæddeløb 
Find 2-5 snegle - du finder snegle hvor der er mørkt og fugtigt.  Lad sneglene løbe om kap. Du kan 
også lade sneglene kravle hen over en gennemsigtig plade af glas eller plastik – kig på sneglen 
nede fra og se hvordan sneglen kommer frem ad ved at bevæge sin fod.  
 
 

2. Krible Krable dyr i vandhullet 
Tag på tur til vandhullet og fang spændende vanddyr med net. Kig nærmere på dem i lupglas. På 
kan indrette dit eget vandhulsakvarium – du finder en vejledning her www.natur-vejleder.dk/wp-
content/uploads/2017/02/Vandhulsakvarie-vejledning_1.pdf  
 
 

3. Regnormen har børster 
Grav eller tramp regnorme op ad græsplænen – det er lettest når jorden er fugtig. Tag regnormen 
op og ae den forsigtigt. Kan du mærke børsterne? Læg regnormen på et stykke madpapir – så kan 
du hører den har børster! 
 
 

4. Hvor mange ben har en bænkebider? 
Find en bænkebider - vend fliser og sten i haven, eller tag i skoven og søg under bark og grene. 
Prøv om du kan tælle hvor mange ben bænkebideren har. Lige så mange som en reje. 
Bænkebideren og rejen er nemlig begge to et krebsdyr. 
 
 

5. Gå som et tusindben 
Saml alle børn og voksne. Stil jer på en række og hold hinanden om livet og gå som et stort 
tusindben. 1-2, 1-2, 1-2… 
 
 

6. Fang en haletudse og se den blive til en frø 
Tag en tur til vandhullet med net og spand og fang haletudser. Se hvordan du laver et akvarie og 
passer haletudserne  www.natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2017/02/Vandhulsakvarie-
vejledning.pdf  
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7. Tør du kigge en edderkop i øjnene? 
Kan du finde en edderkop og tør du holde den i hånden? Edderkoppen har 8 ben og mange af dem 
laver flotte edderkoppespind. Du kan fange et edderkoppespind på et sort ark karton – giv det lidt 
hårlak så det klistrer fast på kartonen. Du kan få tips til hvordan du kan indrette er terrarium til din 
edderkop her www.natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/05/Edderkop-terrarium.pdf  
 
 

8. Krible Krable dyr i haven 
Tag med på smådyrs-jagt i haven – måske finder du biller, edderkopper og flotte sommerfugle. Kig 
nærmere på dyrene i lup. Du kan lave et Krible Krable væddeløb med dine dyr – hvem kommer 
først over målstregen? 
 
 

9. Kan du hoppe som en græshoppe? 
Lav kæmpe store hop som en græshoppe. Hvor langt kan du hoppe? Lav længdespring og mål dine 
hop. Græshoppen kan hoppe mere end 3 meter. Det svarer til, at du skal hoppe 100 meter. 
Græshoppen kan hoppe 100 gang sin egen længde. 
 
 

10. Tæl prikkerne på mariehønen 
Find en mariehøne. Led i solen mellem græs og planter. Hvor mange prikker har den mariehøne du 
har fundet? Der findes både 2, 7 og 22 plettede mariehøns.   
 
 
 
Du kan finde 21 andre ideer til Krible Krable aktiviteter for børn og voksne på kriblekrable.nu  
 
 

             

 


