Lestip 'De krokodil die niet van water hield'
Over het boek
Al zijn broertjes en zusjes zijn dol op water, alleen Kleine Krokodil moet er niets van hebben! En ook al doet hij nog
zo zijn best, het lukt hem niet aan het water te wennen. Hij voelt zich erg alleen en verdrietig. Totdat hij op een dag
ontdekt wat er mis is: hij is geen krokodil, hij is een draak. Een draak die van vuur houdt...
Door goed naar de schutbladen te kijken, kan de kleine toehoorder een geheim ontdekken. Een geheim dat alles
verklaart!
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Voor het lezen
Krokodillen
Leven krokodillen in het water?
Bestaan er krokodillen die niet van water houden?
Kijk naar de prent op de cover.
Is krokodil bang om pootje te baden?
Staat hij te bibberen?
Is het water koud?
Is krokodil bang van water?
Kijk nu naar de prent op de achterflap. Daar staat hij bij een bad met water. En zijn laarsjes zijn al uit.

Zal hij in het bad duiken?
Ben jij klaar om in het boek te duiken?
Kijk nu naar de prent op het schutblad. O wat een grote krokodil! En een grote mand met eieren.
Wat valt er op? (Ze past er niet helemaal op.)
Welke eieren zouden dat zijn?
Zijn alle eieren van dezelfde soort, dezelfde kleur?
Het is alsof de krokodil het verhaal instapt. Kijk hoe haar poten bewegen. Ze doet echt wel grote stappen. Je zou
zelf al het verhaal willen instappen.
Ben je benieuwd of krokodil achteraan uit het boek zal stappen?
Ga eventjes kijken op de schutbladen op het einde. Ook hier een ander gekleurd eitje…

Tijdens het lezen
Titelblad
Hier zie je krokodil met laarsjes en rode paraplu.
Zit hij op de bank te wachten om te zwemmen?
Is hij verdrietig omdat het regent en hij daardoor niet kan zwemmen?
Hoe kijkt krokodil? Verlangend, bang…?

Voorlezen
Begin het verhaal voor te lezen. Er was eens een krokodil … - pauze - hap naar adem - laat spanning voelen - die
niet van water hield. Hou het even verwonderend stil. Lees verder voor.
Aandachtspunten bij de illustraties
Eerste dubbele pagina:
Let op de laarsjes en het aantal slippers aan het bad.
Zie hoe kleine krokodil verlangend naar badeendje kijkt en hoe datzelfde badeendje verderop in het verhaal de
knuffel van een andere krokodil is.
Bemerk de speelse blik van de ravottende donkergroene krokodillen en de angst bij het lichtgroene krokodilletje.
Voel de beweging in het verhaal. Niet alleen door de prenten waarop de krokodillen duiken, kopje ondergaan,
spelen maar ook door de variatie in grote van de prenten. Soms nemen die een volledig pagina in beslag, soms
zijn ze omkaderd of net vrijstaand.

Kijk hoe stijlvol de krokodillen synkroonzwemmen.
Merk hoe de spanning opgebouwd wordt door de 8 kleine tekeningen waar krokodil nog graag 1 keer wilt proberen
te duiken…

Einde
Zou er een eierwisseling plaats gehad hebben? (We zien achterin een grote draak, lezend in het boek ‘De draak
die niet van vuur hield’.)

Na het lezen
Rafelige randen
Benodigdheden
- waterverf
- papier
- zwarte stift
De illustrator gebruikte waterverf, met omtreklijnen die in nog natte verf geplaats werden. Dit maakt de illustraties
stoer, minder vlak. Ga nu zelf aan de slag en maak een waterverf schilderij. Teken de zwarte contourlijnen terwijl
het papier nog vochtig is. Merk het rafelig effect.

Anders zijn
Als iedereen op elkaar gelijkt zou dat maar saai zijn. Doordat iedereen anders is, wordt er meer mogelijk. Zonder
draakje in de familie zouden de krokodillen de luchtballon niet kunnen laten opstijgen.
Praat hoe iemand in de klas anders is, maar daardoor net zo nodig is. Je kunt niet allemaal op elkaar gelijken. Je
bent wie je bent en dat maakt het net zo bijzonder. Iedereen is ergens goed in. Vertel waar de vriendjes goed in
zijn. En waar jezelf goed in bent.
Zag je hoe blij draak kijkt wanneer het niet meer probeerde te zwemmen, maar deed waarvoor hij gemaakt was,
namelijk vuur spuwen.

Luchtballon
Benodigdheden
- dunne pedaalemmerzak
- karton
- plakband of nietjes
- haardroger

Laat een luchtballon opstijgen! Vouw de pedaalemmerzak open. Knip kleine stukjes uit karton en maak die met
plakband of nietjes vast aan de onderkant van de zak. Hierdoor wordt de zak (de luchtballon) wat zwaarder. Houd
nu de haardroger onder de zak en hij stijgt op. De luchtballon stijgt door de warme lucht die erin komt.
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