
 

10 sjove krible krable oplevelser for børn og voksne  
 

Her er 10 sjove oplevelser, som du ikke må snyde dit barn for. 

Kryds af og se hvor mange I når i løbet af Krible Krable måneden i 

maj.  

 

 

1. Sneglevæddeløb 

Find 2-5 snegle, både dem med og uden hus og lad dem løbe om kap. Hvis du 

lader dem kravle hen over en gennemsigtig plade af glas eller plastik kan I holde 

øje med, hvordan sneglen bevæger sig. Du skal lede hvor der er mørkt og fugtigt.  

 

 

2. Krible Krable dyr i vandløbet 

Tag med på tur til vandløbet og fang spændende krible krable vanddyr med net. 

Kig nærmere på dem i lup og lad naturvejlederen fortælle dig historien om 

dyrenes spændende liv. Arrangement d. 26. april kl. 11-13. Se mere på 

www.oplev.kolding.dk/kriblekrable 

 

 

3. Regnormen har børster 

Grav eller tramp regnorme op ad græsplænen – det er lettest når jorden er 

fugtig. Tag regnormen op og ae den forsigtigt. Kan du mærke børsterne?? Måske 

kan du også se hvad der er hovedet og hvad der er numsen.  

 

 

4.  Hvor mange ben har en bænkebider? 

Find en bænkebider - Vend fliser og sten i haven eller tag i skoven og krads 

barken af de døde træer. Prøv om du kan tælle hvor mange ben bænkebideren 

har. Lige så mange som en reje. Bænkebideren og rejen er nemlig begge to et 

krebsdyr. 

 

 

5. Gå som et tusindben 

Saml hele familien og alle naboerne. Stil jer på en række og hold hinanden om 

livet og gå som et stort tusindben. 1-2, 1-2, 1-2… 

 

  

http://www.oplev.kolding.dk/kriblekrable


 

 

 

 

6. Fang en haletudse og se den blive til en frø 

Tag en tur til vandhullet med net og spand og fang et par haletudser med hjem. 

Se hvordan du laver et akvarie og passer haletudserne indtil de skal tilbage til 

vandhullet. www.dr.dk/Krible-krable 

 

 

7. Tør du kigge en edderkop i øjnene? 

Kan du finde en edderkop og tør du holde den i hånden? Edderkoppen har 8 ben 

og mange af dem laver flotte edderkoppespind. Men ved du hvor mange øjne en 

edderkop har – lige så mange som den har ben? Måske kan du se det med en 

lup. 

 

 

8. Krible Krable dyr på engen 

Tag med på jagt med insektsugere og find biller, edderkopper og flotte 

sommerfugle. Kig nærmere på dem i lup og lad naturvejlederen fortælle dig 

historien om dyrenes spændende liv. Arrangement d. 31. maj kl. 11-13. Se mere 

på www.oplev.kolding.dk/kriblekrable 

 

 

9. Kan du hoppe som en græshoppe? 

Lav kæmpe store hop som en græshoppe. Hvor langt kan du hoppe. Græshoppen 

kan hoppe mere end 3 meter. Det svarer til, at du skal hoppe 100 meter. 

Græshoppen kan hoppe 100 gang sin egen længde. 

 

 

10. Tæl prikkerne på mariehønen 

Find en mariehøne eller flere. Led i solen mellem græs og planter. Hvor mange 

prikker har den og har den lige så mange som de andre? Der findes både 2, 7 og 

22 plettede mariehøns og nogle med striber.   

 

 

 

 

  

 

http://www.dr.dk/Krible-krable
http://www.oplev.kolding.dk/kriblekrable

