Det kribler og krabler

0
klas-3
se

INSPIRATION TIL LEG OG LÆRING OM KRIBLE KRABLE-DYR

Vi passer på krible krable-dyr
Blomsterbomber
Blomsterbomber er små kompakte kugler som i selv laver.
Kuglerne indeholder blomsterfrø som beskyttes godt af ler
og jord. Når I har lavet kuglerne, kan I tage på cykeltur ud i
jeres lokalområde og gøre verden lidt mere farvefuld og
insektvenlig ved at kaste jeres blomsterbomber.
Opskrift:
• 3 dl. ler eller lerpulver
• 2 dl. kompost eller anden havejord
• 0,5 dl frø
• Ca. 1,5 dl vand
Fremgangsmåde
Bland jord, ler og vand til en fast masse.
Rul derefter ud til en pølse. Del pølsen i seks portioner og rul til kugler. Lav et hul i midten og fyld op
med frøblanding.
Luk hullet til og lad
bomberne tørre et par
dage.
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Anbefaling
Inden I tager ud i jeres lokalområde, så undersøg hvad insekter, bier og sommerfugle har brug for, for at overleve (hvilke
blomster spiser de, hvilke planter ligger de æg på osv.).
Prøv så om I kan finde de planter, blomster og ukrudt som
sikrer at krible-krabledyrene kan leve i nærheden af jer.
Hvis ikke I kan finde de nødvendige planter osv. kan I måske
finde et godt sted at smide en blomsterbombe, fyldt med de
rigtige blomsterfrø. På den måde er I med til at sikre kriblekrabledyrenes gode liv.
Blomsterbomber må ikke
kastes alle steder. Det er en
god idé at kigge nøje på det
område man gerne vil kaste sin
bombe på. Er der nogen som
bliver kede af, at man
kaster en blomster
bombe netop på det
stykke jord, fordi det
er privat ejendom
eller fredet grund?
Bliver græsset ofte slået
netop der? For så over
lever blomsterne næppe.
Find et egnet sted sammen
med de voksne.

