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Dagens noter 
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Dagens menu og opskrifter 
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Dagens videnbank 

 

Herunder kan du finde forskellige nyttige links, der kan bruges som inspiration til dine 
Krible Krable-aktiviteter. 

 

Naturvejlederforeningen i Danmark har samlet en hel masse materialer i hæfter og artikler: 

Se på www.natur-vejleder.dk 

http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/inspiration/publikationer/ 

Krible Krable-links: 
 http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/ – Inspirationsmateriale, info m.m. om 

Krible Krable. 
 http://kriblekrable.nu/ – 21 ideer og video-guides til Krible Krable aktiviteter. 
 https://www.dr.dk/Ramasjang/Krible-krable/kriblekrable – Krible Krable filmklip, spil, App´s 

m.m.  
 www.youtube.com søg Naturvejlederforeningen 

 https://www.pinterest.dk/jagtfalk/krible-krable/– Hundredvis af ideer til Krible Krable 
aktiviteter, lege og krea m.m. 

 https://nordeafonden.dk/projekter/krible-krable?v=short – Info om Krible Krable projektet. 
  

Andre relevante links: 

 http://vestrehus.dk/– Massevis af fakta om dyr, i ord og billeder, samt kreative ideer. 
 https://www.fugleognatur.dk/felthaandbogen.asp?mode=k&pid=1 – Elektronisk felthåndbog. 
 http://www.groennespirer.dk/indhold/naturaktiviteter.aspx – Ideer til naturaktiviteter. 

 www.dn.dk – Ideer til naturoplevelser- og aktiviteter. 
 www.skoveniskolen.dk – Aktiviteter og undervisningsforløb. 

 http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv.aspx – Ansøg om udlodningsmidler 
til grej, naturfaciliteter, friluftsliv m.m. 

 

Forhandlere af grej og undersøgelsesudstyr: 
 http://www.linaa.dk/shop/frontpage.html 

 https://www.scandidact.dk/  
 https://www.frederiksen.eu/  
 https://juniorgrej.dk/?gclid=CjwKCAjw87PNBRBAEiwA0XAIr3OkfeYLoXlOa0_pT5mO5x4apIxHq

ZZYRb3rx8RFr1-IpzuSWRBdGBoCU4MQAvD_BwE  
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Dagens suger  
 

 
1 honningglas med låg 

2*20 cm slange 

2 huller 
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Den lille nøgle 
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Krible Krable motion 

 
Lav en krible-krablebane af elastiksnor - og kravl som smådyr i skoven 

 

Kort om forløbet 
Eleverne kravler som forskellige smådyr i en bane af elastiksnor. De arbejder med forskellige 
bevægemønstre i forskellige planer og træner orienteringsevnen 

Grej 

 1 rulle sejlgarn eller 2 lange tryllesnore (10 – 15 m. lang polstret elastiksnor 1 cm i diameter) 
 Træstubbe, sten eller kegler 

 

 
Formål 

 at eleverne arbejder med enkel opgaveløsning, 
 at eleverne får en fornemmelse for orientering, 
 at eleverne leger med skovens smådyr. 
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Krible Krable læringsmål  
 

 
Konkrete læringsmål ved Krible Krable forløb 

 Vide at smådyr inddeles i forskellige dyregrupper (insekter, edderkopper, orme m.fl.) med 

forskellige kendetegn.  

 Vide mere om et enkelt dyr og kunne fortælle om det.  

 Kunne håndtere små dyr hensynsfuldt.  

 

Læreplaner for Børnehaverne 

Natur, Udeliv og Science 

Ny ordlyd og materiale efter den 18 juni 2018 

https://www.emu.dk/omraade/dagtilbud/fag/natur-udeliv-og-science 

 

Fælles Mål med Børnehaveklassen  
Naturfaglige fænomener, Dyr og planter: Eleven kan genkende dyr og planter i nærområdet, Eleven 

har viden om inddeling af dyr og planter i grupper.  

 

Fælles Mål i Natur/teknologi (2.kl)  

Undersøgelser, Organismer: Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.  

Modellering, Organismer: Eleven har viden om organismers opbygning.  

Kommunikation, Formidling: Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer.  

Kommunikation, Ordkendskab: Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle ord og begreber.  

 

Tværgående områder  
Sprog: naturfaglige fagord, mundtlig formidling af faglig viden.  

 

Nøglebegreber  

 Håndtering af levende dyr  

 Dyregrupper  

 Rovdyr, planteædere, nedbryder  

 

Forberedelse før turen  

 Forbered eleverne på turens indhold  

 Tal om hvilke dyr vi mon kan finde, og hvordan man behandler levende dyr forsigtigt og 

hensynsfuldt.  

 Det er en fordel hvis eleverne har kendskab til dyregrupper i forvejen.  

 

Forslag til efterbehandling  

 Hæng de dyrepas/billeder som børnene har lavet op i klassen og tal videre om dyregrupper, 

antal ben, føde m.m.  

 Lav en lille historie, sang eller skuespil om gruppernes dyr, hvor I inddrager det eleverne 

ved om dyret.  
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Nyt til alle lærere og pædagoger. 
 

Naturskolerne i Sønderborg Kommune har oprettet en ny Facebook-gruppe for alle lærere og 

pædagoger i Sønderborg Kommune. 

 

Her kan du/I finde: 

 

 Kurser 

 Kursusmaterialer 

 Nyttige og gode undervisningsforløb 

 Tips og tricks 

 Et forum hvor vi kan mødes og dele viden om undervisning af børn og unge i naturen 

 

Facebookgruppen springer i luften i den kommende tid og du kan finde den her: 

 

  

 

 

http://www.naturvejlederne.dk/
http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=https://www.facebook.com/groups/195648044403259/
https://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin97XLmJvbAhWNiKYKHYAdBh4QjRx6BAgBEAU&url=https://en.facebookbrand.com/assets&psig=AOvVaw3fzQYMv3w_jw51eRM7TL17&ust=1527142851458995

