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FORSKELLIGHED - Krible Krable tema 2021 
 

Temaet udspringer af et ønske om at arbejde med biodiversitet i børnehøjde. 
Vi har ledt efter et rammende ord, som kan forstås i børnehøjde, og som kan 
vække genklang blandt lærere og det pædagogiske personale, men som stadig 
rummer muligheden for at inddrage snakke og aktiviteter, der relaterer sig til 
biodiversitet. 
 
Temaet kommer til at indeholde følgende: 
 

• Inspirationshæfte: FORSKELLIGHED 

Kan bestilles fra marts, og sendes ud i april til brug ved sæsonstart i maj 

2021 

Hæftet henvender sig til hele målgruppen fra 0-9 år. 

Foruden fakta og gode historier om en masse forskellige Krible Krable-

dyr, er det spækket med fotos, der lægger op til samtale og undren. 

Efter hvert af de 10 faktaopslag er der tilhørende konkrete bud og 

anvisninger til praktiske aktiviteter og lege, som kan støtte op om både 

Den styrkede læreplan til dagtilbudsområdet og Fælles mål i 

indskolingen. 

Målet med hæftet er, at inspirere både børn og voksne til at komme ud 

og undersøge Krible Krable-dyr. 

Bagerst i hæftet præsenteres den nye forskellighedsdug (se nedenfor), 

og der vil være en vejledning i brugen af dugen, i forbindelse med 

afholdelse af en Børne-bioblizz. 

 

• Afholdelse af en landsdækkende Børne-bioblitzz-uge 

I samarbejde med landets naturvejledere, vil der i uge 20, blive afholdt 

lokale Børne-bioblizz-arrangementer rundt omkring i hele landet som 

optakt til den internationale Biodiversitetsdag den 22. maj 2021. 

Desuden opfordres dagtilbud og skoler til selv at gennemføre Børne-

bioblizz’er i deres eget lokalområde, ved hjælp af forskellighedsdugen. 

Vi håber på at kunne etablere et samarbejde med Arter.dk, så de 

indsamlede data kan opsamles nationalt. 

 

• Børne-bioblizz-rygsæk 

Der pakkes 400 rygsække med grej til afholdelse af en Børne-bioblizz. 

Rygsækkene vil blive fordelt blandt de naturvejledere, der melder sig til 

at bidrage med Krible Krable-arrangementer i maj måned. Det står den 

enkelte naturvejleder frit for, enten at beholde rygsækken selv til udlån, 

eller at forære dem væk til dagtilbud eller skoler. 
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Indhold: 

o Sommerfuglenet på teleskopstang 

o Lagen til at ryste på 

o 5 insektsugere 

o Macro-objektiv til mobil/tablet 

o Kopiark til beskrivelse af fundne arter 

o Vejledning til brug af forskelligheds-dug 

o Forskellighedsdug 

 

• FORSKELLIGHEDS-dug 

En nyudviklet plastdug, der skærper opmærksomheden på Krible-Krable-

dyrenes opbygning og guider børn og voksne igennem opgaven med at 

finde forskelle og ligheder. 

 

• Højtlæsningsbog 

- skrevet og illustreret af Dorthe Abrahamsen. 

Historien handler om ”Damen, der blev til et træ”. Damen forsøger at 

”rydde op” i en gammel forladt og vild have, men undervejs bliver hun 

forvandlet til et træ, som slår rødder og får tid og mulighed for at 

observere alt det skønne og varierede liv i den gamle tilgroede have. 

Bogen bliver trykt i et stort oplag, så det bliver muligt at dele den ud til 

vores slutbrugere: børnene. 

En tilhørende teaterforestilling er på tegnebrættet, men er afhængig af at 

få godkendt fondsansøgninger, for at blive igangsat i 2021. 

 

• Superdyr i særklasse 

Derudover er der indgået et samarbejde med DR Skole om udvikling af 
et forløb til faget ”Natur og teknik” i indskolingen til deres læringsportal. 
Formålet er, at eleverne får viden om smådyrenes superkræfter, og de 
klasser som smådyrene kan inddeles i, samt at fremme elevernes evne 
til at se efter ligheder og forskelle på smådyrene.  
Vi kender endnu ikke lanceringsdato. 
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