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5 ideer til krible-krable sproglege 

Nu begynder vejret at lokke både mennesker og dyr ud i det fri … ikke mindst masser af  
smådyr, der kribler, kryber, kravler overalt i naturen. Der er masser af sprog i at lede efter  
og kigge på kravl og kryb. Du kan finde materialer til de kriblende sproglege via denne QR:  
 

# 1 Aftryk af kravl 
Brug små plastikmodeller af alle mulige insekter. Lav aftryk af 
dem i kugler af fx trylledej eller hurtigttørrende ler.  
Snak om dyrenes særlige egenskaber og kendetegn, mens I 
laver tryk – med/uden vinger, antal ben, følehorn, osv. Dekorér 
evt. jeres fine aftryk, når de er blevet tørre. Lav en udstilling for 
forældrene med skilte, I legeskriver.   

# 2 Larver og sommerfugle 
Lav sjove larver og sommerfugle. Larverne kan I lave af pompom-
kugler, malede æggebakker eller paptallerkner, måske endda af  
ting, I kan spise (agurk, druer, kiwi, bær).   
Sommerfuglene kan I lave af fx korkpropper med papvinger eller 
piberensere og silkepapir. Snak om farver, former og tal eller 
snak om blødt/hårdt, tørt/vådt osv..    

 
 

# 3 
 

… det kan I selv være 
Kravl som edderkopper (tegn fx et stort spind med kridt og kravl 
på stregerne), bugt jer som larver, rul jer sammen som 
bænkebidere, kribl afsted som myrer, osv. Sæt mange forskellige 
ord på handlingerne (krybe, bugte, pile af sted, sno, osv.) og 
brug forholdsord (over, under, på, i, bagved, foran), tillægsord 
(hurtig, langsom, lille, osv.) og biord (hurtigt, først, osv.).    

# 4 Syng om krible-krable 
Syng og brug remser om smådyr, fx: 
• Mariehønen Evigglad / Marie Marie Marolle 
• Lille Peter Edderkop /En elefant kom marcherende 
• Jeg har fanget mig en myg 
• Lille sommerfugl / Sommerfugl, sommerfugl 
• På et lille grønt blad 

 

# 5 Læs om krible-krable dyr 
Læs nogle af de mange gode billedbøger om småkravl: 

• Hvem er jeg? Smådyr 
• Snøvl og Fiddifup 
• Krible-krable rim for de mindste 
• Den sultne larve Aldrigmæt 
• Ma æ dat?  
• … og der findes også mange fine faktabøger til børn 

om insekter, fx. ”Alt det insekter kan”  

 

	


