Det kribler og krabler

0-6

år

INSPIRATION TIL LEG OG LÆRING OM KRIBLE KRABLE-DYR

Vi leger krible krable-dyr:
”Bænkebider løb for livet”

Vi passer på krible krable-dyr:
Krible krable-insekthotel

Materiale:
3 presenninger eller 3 store tæpper.

Inviter insekter på besøg ved at bygge et insekthotel.
Mariehøner, regnorme, edderkopper, biller, ørentviste og
bænkebidder elsker at komme på besøg. Men hvem I får
besøg af, afhænger af hvilke materialer I bruger til at bygge
jeres hotel med. Kun fantasien sætter grænser for hvordan
det skal se ud. Det kan være et stort eller lille hotel og må
ske skal det have et navn. Hotellet placeres gerne med jord
kontakt, et fugtigt og skyggefuldt sted.

Før I leger kan det være en god idé at have fundet bænke
bidere, set på dem og talt om hvorfor bænkebidere gemmer
sig.
Legen:
Bænkebiderlegen er en god blanding af spænding, løb og
gemmeleg.
Alle børn leger at de er bænkebiderbørn som gemmer
sig under bark (presenning). Den voksne har
forberedt to nye ”skjul” (presenninger) i en god
afstand fra det første skjul.
Den voksne leger nu ”fugl” som er på jagt efter
bænkebidere. Fuglen hiver hurtigt presenningen
væk fra de små bænkebiderbørn som nu skal løbe
alt hvad de kan, hen til et nyt skjul (en presenning) for
ikke at blive ædt af fuglen.
Legen gentages.
I kan udvide legen ved at den voksne flytter rundt på presen
ningernes placering under legen, så de ligger andre steder
end forventet, når bænkebiderne løber efter nye skjul. I kan
også gøre legen svær, ved at de bænkebiderbørn som bliver
fanget af fuglen, selv bliver til fugle som hjælper med at jage.
Områdets størrelse og antal og afstande imellem presennin
ger kan ændres og tempoet kan øges.
Legen er udviklet som en del af projektet Krible Krable:
Bevægelse og leg i naturen.
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Materialeforslag:
• Paller, en trækasse, en træramme eller
noget lignende som ramme til hotellet.
• Mos
• Bark
• Kogler
• Muslinger
• Blade
• Grene
• Træstykker
• Hø
• Mursten med huller
• Uld
Tag rammen og inddel den i små rum. Fyld rummene tilpas
meget til at der bliver små revner og sprækkerne. Det er gode
gemmesteder. Brug gerne mange forskellige materialer for
at tiltrække så mange forskellige arter som muligt.

