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Krible Krable – smådyr i børnehøjde 
Tre gratis kurser for lærere og pædagoger, der arbejder med børn i alderen fra 4 til 8 år. 
 
Bliv klogere på rovbiller, orme, bænkebidere og myrer, få ideer til hvordan du inviterer børnene med ind i 
smådyrenes verden og få hjælp til at skabe et kriblende og krablende læringsrum på legepladsen eller i 
skolegården. 
 
Igen i år er de tre naturvejledere i Slagelse, Sorø og Køge gået sammen om at lave et kursusforløb, som 
handler om insekter, edderkopper og alle de andre smådyr, der lever lige rundt omkring os. 
Vi dykker ned og nørder i en verden fuld af forunderlige væsner med mærkværdige og seje egenskaber, og 
denne gang sætter vi blandt andet fokus på krible krable-dyrene i det ferske vand og på, hvordan vi skaber 
det perfekte hjem til vores små venner. 
 
Om de tre kurser 
Kurserne henvender sig til pædagoger og lærere, der arbejder med børn i alderen 4 til 8 år. Det koster ikke 
noget at deltage i de tre kurser, da vi har fået økonomisk støtte gennem Naturvejlederforeningens Krible 
Krable-projekt. Vi har lagt ét kursus på hver af vores 3 naturskoler, så mindst ét af kurserne er formentlig 
tæt på din institution eller skole. 
Du kan deltage i et eller flere kurser.  
 
Krible Krable-dyrene lige ved hånden 
Denne dag tager vi udgangspunkt i de dyr, som altid vil kunne findes hele året rundt.  
Med små bitte dyr og den naturfaglige viden om dem, bygger vi et temaforløb op, som vil komme omkring 
alle lærerplanerne og ramme en del af færdigheds- og vidensmålene i indskolingen. 
I vil få gode historier, fakta og ideer til, hvordan I hjemme i institutioner og skoler kan arbejde videre.  
Terrarieindretning, lege og billedkunst vil være nogle af de aktiviteter, som I får ideer med hjem til.  
 
Tid: torsdag d. 26. april 2018, kl. 9-15. 
Sted: Slagelse Naturskole, Tjærebyvej 3, 4220 Korsør. 
Tilmelding snarest eller senest  16. april 
 
På jagt efter smådyr i vandhullet 
Tag med på jagt efter smådyr i vandet og bliv klogere på, hvordan de små dyr lever. Vi arbejder med 

artsbestemmelse, kendetegn, dyrenes udvikling og forvandling, tilpasningsevne mm 

 

Når vi er blevet klogere på smådyrenes liv, laver vi vandedderkop-væddeløb, skøjteløberfangeleg og bygger 

vårfluelarvehuse. Det er børnevenlige lege og kreative aktiviteter, der sætter fokus på dyrenes adfærd og 

levevis, og som kan bruges til at understøtte formidlingen til de mindre børn. 

 
Dette kursus afholdes sammen med naturvejleder Bjarke Birkeland, der til dagligt formidler på Aqua i 

Silkeborg.  
Tid: onsdag den. 15. maj 2018, kl. 9-15. 
Sted: Kongskilde Naturcenter, Skælskørvej 29, 4180 Sorø. 
Tilmelding snarest eller senest   4. maj 
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Store Nørdedag om edderkopper 
Vi ved det godt, mange har et lille ”problem” med edderkopper! Og netop derfor skal man melde sig på 
dette kursus  
For på denne dag vil naturvejleder og edderkop-nørd Søren Rafn bringe os ind i Lille-Peters forunderlige 
verden. Sørens mission er at gøre os klogere på, hvor edderkoppens plads er i økosystemet, og på hvorfor 
den er et så fantastisk dyr at formidle til børn.  
Søren vil gennem gode historier og med afsæt i børns undrende spørgsmål give os effektive fangst- og 
indsamlingsmetoder og dyreetiske måder at håndtere fangsten på uden angst. Og han vil videregive enkle 
bestemmelsesmetoder, så vi selv nemt kan afgøre, hvad vi finder. 
Vi slutter af i krea-workshoppen, så forbered dig på at få adskillige lækre selvbyggede edderkopper med 
hjem.  
 
Tid: torsdag den. 6. september 2018, kl. 9-15 
Sted: Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, 4140 Borup. 
Tilmelding snarest eller senest  27. aug. 
 
Tillmelding: 
Tilmelding på mail: kriblekrablekursus@gmail.com 
 
Når du melder dig til, beder vi dig sende os nedenstående oplysninger (du kan kopiere punkterne ind i en 
mail): 
 

 Fornavn og efternavn: 

 Institution: 

 Institutionens adresse: 

 Kontakttelefonnummer: 

 Hvilke kurser deltager du I (sæt kryds): 
__ Krible Krable dyr lige ved hånden (26/4) 
__ På jagt efter smådyr i vand (15/5) 
__ Nørdedag om edderkopper (6/9) 

 
Har du spørgsmål kan skrive til: kriblekrablekursus@gmail.com. Eller ringe. Vores telefonnumre står 
nedenfor. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
Tine Nord Raahauge, Slagelse Naturskole.  
Mail: tnraa@slagelse.dk, telefon: 5853 0273/5150 8238 
Helene Flügge, Svenstrup Naturskole, Køge  
Mail: hf@svenstrup.dk telefon: 2125 6062 
Kirsten Blicher Friis, Kongskilde Naturcenter, Sorø.  
Mail: naturvejleder.soroe@gmail.com, telefon: 4024 7929 
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