
 
 

 
 

 

 

Find og tegn insekter og andre smådyr 
 

I Danmark er der ca. 20.000 forskellige insekter og dertil kommer alle de andre smådyr. Men selv om 

det kan lyde uoverskueligt, så er der måder, man kan få lidt overblik. I denne opgave kan I nøjes med 

at finde dyr i seks grupper, der i grove træk beskriver kriblekrable-livet omkring os. 

 

Med papir og blyant – og måske net og andre fælder - skal I prøve at finde forskellige dyr og tegne dem. 

Forsøg at få så mange detaljer som muligt med, så kan I måske finde dem i en opslagsbog. Måske kan I 

også finde dyrene hjemme eller tæt på hvor I bor. 

 

Find insekter og smådyr, der har: 

 

1. Gennemsigtige vinger (f.eks. bier, fluer, hvepse, guldsmede, myg) 

2. Farvede vinger (f.eks. dag- og natsommerfugle, biller) 

3. Seks ben (alle insekter – f.eks. græshopper, blomstertæger) 

4. Otte ben (mejere, edderkopper og mider) 

5. Mange ben (f.eks. bænkebidere, skolopendre, tusindben) 

6. Ingen ben (f.eks. regnorme, snegle) 

 

Ture med guide 

I uge 28 vil der være to dage, hvor I vil kunne få hjælp til at kigge på de indfangede insekter og smådyr. 

Husk selv at medbringe grej til at fange insekter med. Grundet corona-situationen kan vi nemlig ikke låne 

jer grej. 

 

Tirsdag d. 7. juli mellem kl. 10-13 på Melby Overdrev, hvor vi kigger på insekterne i det åbne landskab.  

Vi er på plads på Melby Overdrev nord for Nyvej. Følg Vores Naturflagene fra P-plads på Nyvej tæt på Fakta 

eller find stedet på dette kort: https://goo.gl/maps/QYt6aiPAFDg3HKDM8.  

 

 

Torsdag d. 9. juli mellem kl 10-13 i Teglstrup Hegn, hvor vi leder efter smådyr og insekter i skoven. Vi 

er på plads i skovbrynet lige syd for parkeringspladsen i Hellebæk Kohave. Gå efter Vores Natur-flag 

eller find det på dette kort: https://goo.gl/maps/KfRgXzonxQfsvrBM8.  
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