
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Insekthotel Traktordæk 
Børnehaven Mariehuset   

Insekthotel Traktordæk 

- Træet der er brugt til at 

bygge vores 

insekthotel, er fra et træ 

legetog som blev taget 

ned.  

- Traktor dækket var et 

udtjent legeredskab, 

som var blevet for 

farligt, men som har 

fået nyt liv igen som 

insekthotel.  

- Alt der er blevet brugt 

på nær skruerne er 

genbrugs materialer fra 

legepladsen.   

Placeringen af 

insekthotellet 

er i vores 

sansehave, 

hvor der er rigt 

på blomster og 

urter.  

 

Træstammer 

med borede 

huller, 

kanterne 

rundt om 

stammerne 

er fyldt med 

hø og grene. 

Til venstre 

er der gamle 

blade og til 

højre er der 

grannåle. 

Venstre rum 

er med 

rensdyrlav, de 

to rum til 

højre er med 

grankogler.  

Venstre rum er 

fyldt med kviste 

og små grene, 

højre rum er 

med større træ 

stykker af 

forskellig arter. 

Insekthotellet Traktordæk er 

bygget i samarbejde med børnene 

i børnehaven. De har været med 

til at finde træet/materialerne på 

legepladsen, samt save og skrue, 

og fylde rummene op 



 

Vi Vil gerne deltage som Daginstitution  

Årestrup 3, 9000 Aalborg.  Børnehaven Mariehuset. 

Tlf. 31990691 

 Kontaktperson: Peter Hebsgaard Knudsen eller Lars Hoffman Eller Anne-Mette 

Vi har været 6 børn og 1 voksen. + dem som har været og hjælpe lidt til undervejs 

 

- Vores motivation for at deltage i konkurrence, er at vi er en naturinstitution, 

som arbejder en del med krible krable dyrene. I vores børnehave har vi et 

naturværksted, hvor vi kan tag ude fra ting med ind såsom insekter, men også 

tag ting inde fra og ud. Vores udstyr er efterhånden sparsomt samt nedslidte, 

der bliver brugt rigtig mange syltetøjsglas, som også er et godt redskab, men 

ikke just de mest børnevenlige, da de er af glas. Derfor deltager vi i denne 

konkurrence, så vi har en chance for at vinde noget udstyr, så vores krible 

krable jægere kan gå på jagt i børnehaven, med udstyr som de har gjort noget 

for at vinde.  

Ligeledes byggede vi også insekthotellet, for at skabe bedre livevilkår for 

insekter, så det er muligt for børnene at møde og observer flere insekter. For 

børnene der har været med, har de fundet det rigtig interessant, samt børn som 

ikke til dagligt interesserer sig for insekter, har været ovre og hjælpe lidt til. 

 

- Vi fortjener at vinde, pga. insekt hotellet er rigtig flot, med forskellige rum, 

samt det er et bæredygtigt insekthotel. Placeringen af hotellet er også vigtigt, det 

er placeret mellem træer, hvor græsset vokser højt, med store stammer stablet 

ved siden af og forskellige planter.  

Børnene har især fortjent at få noget nyt udstyr til at undersøge de insekter vi 

har i vores natur, med den indsats og nysgerrighed de har haft til projektet.  

 

  


