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Sommerfugle-livscyklus-leg 
 

1. Det er en lun sommerdag og sommerfuglen flyver rundt. Den leder efter en 

plante hvorpå den kan ligge sine æg! Den finder den helt rigtig plante og 

ligger æg på bladende. 

a. Alle bliver til æg, der krummer sig sammen. 

 
2. Æggene ligger i solen, de bliver varmet op og inde i ægget begynder der at ske 

noget - æggene begynder at bevæge sig en lille smule! 

a. Alle æggene begynder at bevæge sig en lille smule fra side til side. 

 
3. Efter et stykke tid i sommersolen, er ægget blevet til en sommerfuglelarve! 

Larven bevæger sig rundt på sine tre par ben og 5 par gangvorter. Larven har 

en glubsk appetit og begynder straks at æde alle de planter den kan komme i 

nærheden af! 

a. Alle æg bliver til laver, der bevæger sig omkring og begynder at æde 

planter. 

 
4. Larven æder og æder - den æder så meget, at den bliver nød til at skifte hud, 

den bliver simpelthen for tyk til at være i sit eget skind! 

a. Larverne gør som om de er blevet tykke og tager fx en jakke eller trøje 

af, for at illustrere at den skifter skind. 

 
5. Efter tre ugers grovæderi, er larven blevet så stor at den søger væk fra sine 

søskende. Den sætter sig fast på et blad og forpupper sig! 

a. Larverne forpupper sig ved at svøbe sig i et tæppe eller lignende. 
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6. Inde under den hårde, gråbrune puppehud forvandler larven sig til 

en voksen sommerfugl. Efter et par uger er sommerfuglen klar til at bryde ud 

af puppen – den aser, maser og vrikker for at komme ud af sin puppehud! 

a. Den nye sommerfugl aser, maser og vrikker med kroppen for at komme 

ud af tæppet. 

 
7. Sommerfuglen sætter sig til rette på sine lange fine ben og begynder at 

pumpe blod ud i vingerne 

a. Sommerfuglene begynder langsomt at ”pumpe” sine vinger op. Hver 

sommerfugl tager et par vinger på. 

 
8. Nu er sommerfuglen klar til at flyve af sted – nu som en smuk stor 

sommerfugl!  

a. Sommerfuglene flyver rundt og prøver deres vinger – de kan flyve 

hurtigt og langsomt og de kan svæve lidt. 

 
9. Sommerfuglen flyver rundt for at finde blomster. Finder den en blomst, 

stikker den sin snabel ned i blomster og suger den søde blomstersaft i sig. 

a. Sommerfuglene får en snabel (sugerør) og flyver ud for at finde 

blomster med blomstersaft de kan suge i sig. 

 
10.  Det begynder at blive køligt og sommerfuglen finder et sted den kan 

overvintre, ofte inde i en lade eller stald. Der er nemlig ingen mad til 

sommerfuglen om vinteren! Den sidder helt stille og sover hele vinteren. Det 

er ikke alle sommerfugle der overlever vinteren. 

a. Sommerfuglene sidder helt stille og sover 
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11. Da det bliver forår er sommerfuglene klar til at finde mage og parre 

sig. De leder efter en mage. Hvis hunnen ikke er parat til parring, vipper den 

bagkroppen i vejret for at sige ”ikke i aften skat”. Er den derimod parat til 

parring finder de sammen to og to, gnider følehornene mod hinanden og 

flyver hen i nærmeste bevoksning for at parre sig. 

a. Sommerfuglene undersøger hvem der er klar til parring – hvis man ikke 

er klar vipper man bagenden i vejret. 

b. Finder sammen to og to og gnider følehornene mod hinanden.  

c. Flyver dernæst sammen hen til nærmeste bevoksning for at parre sig 

…og så er hunnen klar til at lægge æg og tingene går i ring, år efter år  
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