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Krible Krable indsats i maj 2020   

  
• Naturnørd laver 9 videoer, der udkommer mandag og fredag i løbet af maj måned.  

I hver episode bliver der fokuseret på et krible krable-dyr.  
 
• Sommerfuglehæfte, ca. 50 sider A4 i farvetryk, Hæftet bliver muligt at bestille via vores hjemmeside   

Kort fortalt, så er omdrejningspunktet ti opslag, der hver indeholdende beskrivelsen af en 
sommerfugleart, de fakta der knytter sig til artens levevis, og en lille fortælling om larven og hvad den 
bliver til.  Derefter er der generelle fakta om sommerfuglenes forvandling og livscyklus, inspiration til 
hvordan man lokker sommerfugle til, og et afsnit indeholdende forslag til lege/formidling. Hæftet er 
målrettet til dagtilbud, men kan også anvendes i indskolingen.  De ti sommerfugle, der bliver beskrevet i 
hæftet: det hvide C, dagpåfugleøje, citronsommerfugl, stor kålsommerfugl, nældens takvinge, admiral, 
aurora, hermelinskåbe, bøgenonne, brombærspinder  
 

• I forlængelse af hæftet, bliver det muligt at bestille frøposer med frø af løgkarse, der er værtsplante for 
blandt andre aurora og stor kålsommerfugl. Dette er valgt ud fra et ønske om at få fokus på, at det ikke 
er nok at være opmærksom på føde til de voksne sommerfugle, men at man også skal sørge for at der er 
levesteder til larverne.  
 

• Der er mulighed for at bestille laver hjem til at holde i dagtilbuddet/klassen, så man kan følge 
udviklingen, og bagefter sætter sommerfuglene ud. De kommer som et sæt med et sommerfuglebur og 
en voucher, der udløser 5 larver, som man får tilsendt til udklækning i nettet.  
Den kan indløses i perioden fra ca. 20. marts til 20. september, da der skal være en bestemt temperatur 
for at sommerfuglelarverne kan afsendes.  
 

• Da tanken er, at vi også skal nå ud og inddrage forældrene, bliver det muligt at bestille en lille ”Gør-det-
selv-lyslokningsrygsæk” som indeholder en lampe og vejledning til lyslokning af insekter, hvilket man 
gør når det er mørkt, altså når børnene er hjemme.  Der bliver lavet et begrænset antal tasker, som 
dagtilbuddene kan bestille én af, og så udlåne den til børnenes forældre på skift, så der bliver et 
samarbejde mellem dagtilbud og forældre.  
Der opfordres til, at dagtilbuddene går sammen i områder/netværk og bestiller én til samlet brug.  
 

• Der bliver igangsat en fotokonkurrence på Krible Krables’ facebookgruppe.   
Den løber hele maj 2020 og er rettet mod på børn og pædagogisk personale/ forældre. En naturvejleder 
kommenterer alle hverdage de oplagte fotos, og sætte artsnavn på de sommerfugle, der er på 
billederne.   

  
Når bestillingssiden kommer op at køre, og de nye materialer er i hus, kan man bestille her. 

https://kriblekrable.dk/wp-content/uploads/2020/03/fotokonkurrence-a4-kopiark-til-web-x.pdf
https://www.facebook.com/groups/652206941571349/
https://kriblekrable.dk/bestil-materialer/

