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Regnorme på glas 

Sådan gør du 

Find 10 regnorm 
Grav orm – i et bed i haven, i kompostbunke eller ude i skoven. Du skal bruge cirka 10 stykker. 

 Vask syltetøjsglasset og bank huller i låget med hammer og søm. 
 Læg jord og sand i lag i glasset. Start med et lag sand. 
 Mellem de nederste lag lægger du dine 10 regnorm. 
 Sprøjt lidt vand på hvert lag med sprøjteflasken – eller dryp lidt med dine fingre. 
 Slut med et lag jord – og læg lidt reven gulerod øverst. 
 Mærk med en tusch på glasset hvor de forskellige lag er. 
 Du kan også tage et foto af glasset set fra siden – eller tegne det. 

Mørke 
Regnorm lever jo nede i jorden og bryder sig ikke om lys. Derfor skal du sætte dit regnormeglas ned i en 
lukket papkasse eller i et mørkt rum eller dække glasset med pak rundt om og lade det stå der et par dage, 
så ormene opfører sig som de plejer. Husk at fugte jorden lidt hver dag. 
  
Hvad er der sket 
Se hvad der er sket efter et par dage. Du skal gøre sådan her: 
Sæt glasset på bordet et sted i lys – og hold øje med glassets sider, når du tager det op. Måske kan du være 
heldig at se regnormene, før de skynder sig ind i deres gange midt i glasset. 

 Hvad er der sket med jord og sand-lagene? 
 Hvorfor? 
 Hvad er der sket med det revne gulerod? 
 Kan du se hobe af regnormelort? 
 Hvad kan du ellers se? 
 Tag evt. et billede af glasset nu – eller tegn en tegning mere. 

Hvad tror vi der sker i glasset 
Regnormene vil sandsynligvis bevæge sig op og ned og rundt i glasset, så du vil kunne se, hvordan sand- og 
jordlagene bliver blandet sammen. Samtidig vil du kunne se, at de har spist den revne gulerod – og har 
afsat hobe af regnormelort i overfladen. 

  
Husk at slippe regnormene ud igen 😊 
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Regnorme lege 
 

Fangeleg 
Det er en traditionel fangeleg, men med det tvist at alle er regnorme og fangeren er en fugl. 
Der et ”helle” i fangelegen og det er ved tov ringene/hulahop ringene. 
 
 
Tovtræk 
Tovtrækning hvor børnene er delt i to. 
Tovet er regnormen og børnene er fugle der trækker om at få den dejlige regnorm til middag. 
 
 
Væddeløb 
Børnene konkurrerer om at være den hurtigste regnorm. 
Det er sjovt hvis alle børn ligger i en sovepose, så kan de få fornemmelsen af hvordan det er når man ikke 
har arme og ben, som en regnorm 
 
 
 
 
 
Regnormesangen 
 
Mel: blæksprutten Olsen 
Tekst: Hanne Hübertz, 2017 
 
Regnormen Rita, der ligner en slange 
Lever i jorden i små bitte gange 
 
Og hvis der kommer en solsort og hakker 
Bruger hun børster og bakker og bakker 
 
Og hvis der kommer en måge og stamper 
Kikker hun op for at se hvem der tramper 
 
Men hvis der kommer en grævling derhen 
Kryber hun nedad i jorden igen 
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SMTTE - Regnorme 
 

Sammenhænge: 
En gruppe af børn deltager i en aktivitet hvor de skal lære om regnorme. 
 
Mål: 
At børnene, i forhold til alder, skal tilegne sig viden om regnorme, herunder skal de fx lære hvor de bor, 
hvad de spiser, hvordan de formerer sig mm. Børnene lære forskellige tegn på spor efter regnorme. At 
børnene skal opleve glæde ved dyr også selv om de er små. Alle børn deltager efter formåen.   
 
Tegn på læring: 
At børnene i forhold til alder ved hvordan en regnorm ser ud, hvor de bor, hvad de spiser og hvordan de 
lever på forskellige årstider. At børnene kan sætte ord på nogle begreber/fakta om regnormen. At børnene 
oplever glæden ved at prøve noget nyt.  
 
 
Tiltag/aktivitets beskrivelse: 
Vi kigger på plastik regnormene. 
Vi graver efter regnorme 
Vi sortere regnormene efter om de er kønsmodne eller ej. 
Vi laver regnormecuvette. 
Vi leger solsort efter regnormen, og laver regnormevæddeløb. 

Vi laver regnorme af knæ nylonstrømper som i fylder med blade og binder et stykke garn i ende på så kan 
hvert barn trække rundt med sin regnorm, der har maven fyldt med blade. 

 
Evaluering/ perspektivering:  
Evalueringen er delt ind i to dele, den første er den mundtlige og lyttende del som er med børnene hvor de 
evt. kan male, tegne, fortælle om hvad de har oplevet (det kan bruges som dokumentation) 
Den anden del er en perspektivering hvor i evt. arbejder videre med emmet i børnehaven forslag til det 
kunne være: 
 
Låne bøger på biblioteket om orme. 
Danse regnorm efter regn. Lave flere regnorm forsøg med regnorme bo. Gå evt. på jagt i lokalområdet efter 
orm. Lave regnorme i trylledej. Tegn en regnorm, når i har studeret dem tæt på. Spis regnormespaghetti.  
 
 
Forældre inddragelse: 
I kan evt. hænge opskriften på regnorm bo op, så kan børnene sammen med deres forældre lave et 
regnorm bo. Inviter forældre til Krible krable åbent hus hvor i forsøger at afdække biodiversiteten på jeres 
legeplads. 
 
 
 


