
Hej kriblekrable konkurrence 
 
Vi er en børnehave der har til huse på en nedlagt landejendom på Mors. Vi er startet på et 14 dages krible 
krable projekt, og børnene elsker det. 
Vi er 25 børn I alderen 2,9 – 5 år som hver dag I de 14 dage,  vil gå på jagt efter kriblekrable dyr, undersøge 
dem, lære om deres livscyklus og levesteder, samt hvilken nytte de gør for naturen.  
Dertil har vi lavet en mappe med informations sider og livscyklus hjul på de dyr vi fokuserer mest på, men 
bruger også iPad til yderligere information om de dyr børnene finder, samt ser Ramasjang kriblekrable 
udsendelser.  
 
Vi har lavet et stort kriblekrable terrarie, hvor vi har forsøgt at lave dyrenes naturlige miljø, og hvor 
børnene hver dag studerer og følger meget med I dyrenes færden, især børstelaven der er døbt Anna.  
Vi har lavet kriblekrable fælder, som vi har gravet ned/lagt rundt om på vores tilhørende marker, og som 
tjekkes samt studeres hver dag. 
 

 
 
 
Vi skal I løbet af projektet bla. også På tur I skoven, samt til et vandhul for at se på de dyr der lever der, 
have lavet et stort insekthotel, lave en stor regnorme blandemaskine, samt lave rabarbergrød til 
 eftermiddagsmad, efter vi har brugt bladene som sneglebo. 
 
 



   
 
Vi skal vinde det her fordi vi har de perfekte omgivelser, natur marker og store udearealer tilplantet med 
lavendler, sommerfuglebuske, frugttræer, store gamle bøgetræer m.m lige de rette omgivelser for både 
naturelskende børn, voksne og krible krable dyr og insekter. 
 
Vi kendte faktisk ikke til konkurrencen da vi gik igang med vores projekt, men blev gjort opmærksom på 
det, og opfordret til at melde os til, samt vi selv synes det er et fantastisk emne at dykke ned I, et godt 
materiale vi har skabt til at formidle viden om naturen, hvilket børnenes entusiasme og engagement også 
viser.  
Vi håber selvfølgelig at vi vinder en af præmierne, for vi bruger naturen meget I vores institution, både 
hjemme I vores egne omgivelser, men også med ture til skov og strand som kun er en kort bustur væk. 
Vi er dem der altid står med numsen I vejret, og studerer et eller andet. Vi er altid ude på noget.  
 
Kriblekrable hej fra  
 
Børnene hos Sommerfuglene, mariehønsene, guldsmedene og myrerne 
 
Børnehaven Majgården 
Elsøvej 233, Frøslev 
7900 Nykøbing Mors. 
Tlf: 99706637 ( Helle ) 
Mail: persmaj@morsoe.dk eller Helle.p@outlook.dk  
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