Overordnet emne: KRAVLE
Øvrige fokusord: Spind / Fange / Rund
Remser i forløbet:

Edderkop fra bogen Hvem er jeg - Smådyr:
Jeg peger på billedet og læser op, hvorefter jeg undervejs tegner streger i luften og ”kravler” med
hånden. Vi lader derpå hænderne kravle rundt som edderkopper på gulvet. Vi binder også et par
snore op mellem nogle stole, som børnene skal prøve at kravle over, som edderkoppen der kravler
rundt i sit net. Kravlelegen er sjov og samtidig god krydsmotorisk træning. Sæt højden af trådene
efter børnenes alder og kompetencer.

Edderkop - massageremse fra bogen Musetrin og troldetramp
Der er noget magisk og beroligende ved små massagehistorier. I denne edderkoppe-remse tegner vi
et rundt spind med tråde på børnenes rygge/kroppe, hvorefter fingeren sætter prikker på ryg, mave,
arme, som fluer der flyver ind i spindet. Hånden kommer kravlende for at “hapse” fluerne, og til
sidst kommer en blid vind i form af to flade hænder, der fejer spindet væk. Med de mindste læser
jeg ikke altid op første gang, men fortæller, mens jeg tegner/masserer. De større børn lærer hurtigt
ordene i remsen og kan øve sig i at tegne på hinanden. Vi kan også lege lidt med former ved at
tegne runde cirkler i modsætning til fx trekanter.

Krabben fra bogen Fagter & grimasser)
I krabbe-remsen lader vi igen hånden kravle rundt. Her kravler den fx over gulvet, mellem børnene,
og til sidst napper den dem i tæerne. De større børn kan være med til at forme krabber og “nappe”.
Remsen kan gentages en håndfuld gange, hvor tåen fx kan ændres til knæ, lår, arm eller andet, for at
variere og sætte ord på forskellige kropsdele.
Leg videre med temaet:
Også i dette forløb kan vi efterfølgende gå ud og lede efter smådyr, der kravler i haven, i
skovbunden osv. Ligesom vi kan gå på opdagelse efter edderkoppespind. Vi kan også prøve at
tegne spind eller lave nogen med garn eller sytråd, der trækkes fra nål til nål på et bræt eller et
stykke flamingo. Vi kan tale om, hvordan man kan “fange” forskellige dyr. Eller vi kan lege en let
fangeleg. Giv fokusord og ideer videre til forældrene, der kan snakke videre derhjemme og evt.
finde små krible-krable dyr.
Udvid evt. med Skorpioner fra Musen siger Muh
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