
Acht tips voor een 
voorleesfeest in de 
boekhandel of klas

Leeftijdsindicatie: vanaf 3 jaar

1 Tover een hoek in uw boekhandel of klas om in 
krokodillenland met de vlaggetjes en posters van 
het boek en heel veel bananenJ

2 Lees voor uit Ik zou wel een kindje lusten.

3 Praat met de kinderen na over het verhaal 
(stem de vragen af op de leeftijd van de 
kinderen):
• Wat eet de krokodil elke ochtend als ontbijt? 

Wat eet jij als ontbijt?
• Wat geven papa en mama krokodil voor ander 

eten aan de kleine krokodil? Wat zou jij het 
lekkerst vinden?

• Waarom zijn papa en mama krokodil 
verdrietig?

• Wat wil de krokodil dan eten?
• Kan de krokodil een kindje eten?
• Wat gebeurt er als de krokodil een kindje vindt?
• Is het kindje bang voor de krokodil? 

Waarom wel of niet?
• Zou jij bang zijn voor een krokodil? Waarom?
• Waarom gaat de krokodil ineens heel veel 

bananen eten?

4 Ga met de oudste kinderen aan de slag met de 
letter ‘k’ van Krokodil.
Welke woorden kennen kinderen die beginnen 
met een ‘k’. Zoek naar spullen die beginnen met 
een ‘k’, verzamel deze en breng ze in de kring.
Ga met de jongste kinderen aan de slag met de 
kleur van de krokodil: groen.
Zoek naar spullen die groen zijn en verzamel ze in 
de kring.

5 Wat eet je graag en wat niet?
Geef de kinderen twee kartonnen borden. Op het 
ene bord mogen ze tekenen, knutselen, knippen 
uit tijdschriften of kleien (en later verven) wat ze 
het liefste eten. Op het andere bord laten ze zien 
wat ze echt niet lekker vinden.

6 Knutsel een krokodil van twee eierdozen. 
Je maakt het lijf van de krokodil van de onderkant 
van een grote eierdoos en de bek maak je van een 
kleine eierdoos. Van wc-rollen maak je de poten 
en daarna schilder je alles groen. De binnenkant 
van de bek mag rood. Tot slot knip je een rij 
scherpe tanden van wit papier en plak je twee 
(wiebel)ogen op de kop. De krokodil is klaar!

7 Laat de kinderen de kleurplaat kleuren! 
Download de kleurplaat op 
www.geefeenprentenboekcadeau.nl onder het 
kopje ‘onderwijs’. 

8 Lekker bakken! 
Bak samen met de kinderen wat ze het 
lekkerste vinden: bijvoorbeeld een bananencake, 
een taart of koekjes? Sluit het voorleesfeest af 
met iets lekkers. Dit kan natuurlijk ook een 
heerlijke, gezonde fruitschaal of -spies zijn met 
heel veel banaan J

Een klein krokodilletje eet altijd bananen, maar 
op een dag heeft hij trek in iets anders: hij zou wel 

een kindje lusten! Zijn ouders weten zich geen 
raad en proberen hem allerlei lekkers voor te 

schotelen. Maar het kleine krokodilletje is vast-
besloten en gaat op zoek naar een kindje. Hij komt 
een meisje tegen, maar dat laat zich niet zomaar 

opeten…


