
Præsentation af projekt ”Byg et insekthotel” 
I denne konkurrence deltager vi som en daginstitution. Alle vores 42 børn har deltaget i processen 

og der har været 6 voksne involveret. 

Vi har bygget et insekthotel, formet som en mariehøne. Børnene har været aktive i hele 

processen. Fra ture ud af huset for at indsamle materialer (mos, tagrør, plantestængler, kogler, 

bark mm) til samling af insekthotel. I selve byggeprocessen har børnene savet, hamret og malet. 

Løbende har det givet snakke om smådyrenes gemmesteder og æglægningssteder – som 

insekthotellet skal benyttes til. Ligesom vi også har talt om den gavn insekthotellet har for 

dyrene/naturen – så vi oven i købet lærer børnene at passe på naturen. 

Motivation: 

Vi er en børnehave med grøn profil og megen fokus på natur og udeliv. Vi har det Grønne Spirer-

flag (for 3. år i træk) og laver dagligt aktiviteter med krible krable-dyr: smådyrsjagt og 

undersøgelse af disse. Lege som tager udgangspunkt i krible krable-dyr. Vi har en mini-biotop 

(modtaget fra jer) som indgår i læringsprocessen. Her går vi på jagt efter smådyr.  

Børnene er meget interesseret i smådyrene og tager selv initiativ til at gå på jagt efter dem. De 

kommer med smådyr hjemmefra som de har fundet. 

Vi skal vinde fordi vi endnu tydeligere derved kan anerkende børnenens initiativer og interesse. 

Den afsmittende effekt breder sig ud i hele børnegruppen og ud i deres lege/aktiviteter. 

Ved at vinde vil det være en ekstra motivation til de voksne om at udvikle videre på den 

pædagogiske praksis i forhold til arbejdet med krible krable og natur. 

Endvidere vil vi gerne øge vores synliggørelse af det pædagogiske naturarbejde overfor forældre, 

de andre institutioner i dagtilbuddet og kommende børn. En præmie vil gøre en stor forskel i den 

synliggørelse. 
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Det færdige insekthotel – som en mariehøne 



Vi indsamler materialer 



Der saves planker ud 



Insekthotellet fyldes med forskellige materialer 



 

Mariehøns skal males 

Og mariehønsene skal hamres på 


