De

hapgrage
krokodil
‘NEE! GA ER NIET IN!’ roepen de dieren die dorstig rond de
drinkplaats staan. ‘Daar zit een hapgrage krokodil. Die verslindt
dieren zoals wij! Hij wil de poel niet delen.’ Maar vijf flamingo’s
laten zien hoe je die bullebak een lesje kunt leren dat hij niet
gauw vergeet.

Mijn poel

Vermomhoek

Thema’s:

wilde dieren

dapper zijn
delen

Zelfstandig werken: themahoek

De krokodil wil de poel niet delen. Maar toch komen er
steeds dieren bij. Hoe meer dieren, hoe gezelliger het
wordt. Hoeveel dieren zitten er uiteindelijk samen in?

•	De dieren in het boek willen niet opvallen. Ze doen alsof ze
flamingo’s zijn. Vertel: Als je niet wilt dat ze jou zien, kun je jezelf ook
verkleden als iemand anders. Zodat de ander niet ziet dat jij het bent.
Dat heet jezelf vermommen. Wat heb je dan allemaal nodig?

Grote kring: voorlezen, praten over het boek, tellen

• Richt met de kinderen een ‘vermomhoek’ in de klas in. Leg er
verkleedkleren, hoofddeksels, zonnebrillen en andere accessoires in,

Introductie van het boek

zoals feestneuzen of nepsnorren. Zet ook een doosje schmink neer.

Bekijk samen de voorkant en lees de titel voor. Vraag: Welke woorden
zitten er in ‘hapgraag’? Wat betekent de titel, denk je? Hoe ziet de
krokodil eruit? Wat denk je dat de krokodil met de flamingo’s wil doen?

• Laat de kinderen zichzelf in de vermomhoek onherkenbaar maken.

Het water in
Groepsles: bewegen

Voorlezen

• Geef een beweegles in de speelzaal. Laat de kinderen allemaal één

Lees het boek interactief voor. Stel vragen, luister met interesse, laat
stiltes vallen en geef de kinderen de ruimte om mee te denken en te

been intrekken zoals een flamingo. Kunnen ze zo blijven staan? Wie
kan dat het langste?

reageren. Mogelijke vragen zijn:

•	Wijs een kind aan als de krokodil. Die gaat in het water (een paar

• Hoe zie je dat het heel heet is?

matten) staan, hij is de tikker. De flamingo’s proberen het water in

• Waaraan kun je zien dat de dieren bang zijn voor de krokodil?

te komen, zonder getikt te worden. Als ze getikt zijn, gaan ze uit het

•	Wat doen de giraffen om toch in het water te komen? Wat denk je,
zou de krokodil ze erin laten?

water en mogen ze het opnieuw proberen.
• Speel het spel ‘Krokodil mag ik het water in gaan’ (Schipper mag

• Waarom lukt het de olifanten niet om er als flamingo’s uit te zien?

ik overvaren). Alle kinderen staan aan één kant achter een streep,

• Wie vind jij het dapperst?

behalve de krokodil. De kinderen zingen: ‘Krododil mag ik het water

• Wat zou jij de krokodil willen zeggen of vragen?

ingaan, ja of nee? Moet ik dan een dier gaan nadoen, ja of nee?’ Als

• Zou jij de poel met de krokodil willen delen? Waarom wel/niet?

de krododil nee zegt, mogen de kinderen zo naar de overkant lopen.
Als hij ja zegt, vragen ze ‘Hoe’? De krokodil kiest hoe de kinderen

Na het voorlezen

over moeten steken. Als een flamingo, als een giraffe, als een aap, of

• Wijs vijf kinderen aan die flamingo’s zijn, drie giraffen, één
krokodil, vier aapjes en twee olifanten. Laat de dieren in groepjes
bij elkaar gaan staan. Tel samen hoeveel dieren er van iedere
soort zijn.
•	Bekijk samen nog een keer het boek. Zeg: De krokodil moet de
poel delen met de flamingo’s. Laat de krokodil en de flamingo’s bij

als een olifant. Hij probeert zoveel mogelijk kinderen te tikken.
•	Wissel een paar keer van krokodil. Laat ook andere dieren bedenken
die de kinderen na kunnen doen.

Werkblad

Print het werkblad op stevig roze papier. Laat de kinderen de twee

elkaar gaan staan. Vraag: Hoeveel dieren zitten er nu in de poel?

onderdelen van de flamingo uitknippen. Ze prikken de twee gaten uit,

Doe hetzelfde met de krokodil en de giraffen, de aapjes en als

of gebruiken een cirkel-figuurpons. Help ze daarbij indien nodig. Ze

laatste de olifanten.
• Op de laatste bladzijde zitten alle

lijmen de hals en snavel vast. Als laatste plakken ze een wiebeloogje
en roze veertje erop. Laat de kinderen spelen met hun flamingopopje.

dieren in de poel, behalve de krokodil.
Hoeveel zijn dat er? Tel samen de
kinderen die bij elkaar staan. Vraag:
Mag de krokodil er ook bij? Tel nog
een keer hoeveel dieren er in de
poel zitten.

Op onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl
• Werkblad De hapgrage krokodil
• Tips om verder te lezen
• Vele extra’s!
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