Emneord: Krokodille
Øvrige fokusord der kan vises og tales om:
Skarp (knivskarp) / Enorm / Sluge / Gab / Stædig

Remser i forløbet:

Krokodille fra bogen Hvem er jeg – Vilde dyr
Børnene ser evt. close-up billedet af krokodillen, mens jeg lægger hånden over højre side, så de kan
gætte med på dyret. Eller jeg vælger at vente med at vise billederne frem og laver i stedet fagter,
mens jeg læser remsen – gør munden ”enorm” og viser tænder (eller peger på dem). Måske hjælper
jeg lidt på vej med første del af ordet: ”Kro.…ko….”, hvis de ikke lige gætter det med det samme.

Krokodillen fra bogen Fagter og grimasser
Fagterne fremgår af tegningen. Vi siger remsen, mens vi stryger håndfladen og aer, klapper eller
kløer krokodillen osv. Til sidst smækkes hænderne sammen, mens vi råber ”haps”, hvorefter vi
ryster hånden og puster på fingrene, som om krokodillen bed os. Se evt. remsen på youtube via
følgende link, eller skriv ”krokodille remsen fra fagter og grimasser” i søgefeltet.
https://www.youtube.com/watch?v=iGj5wR-COqs

Krokodillefar fra bogen Lyt til løven
Her lægger vi os og leger krokodiller, siger remsen sammen og slutter med et ”Haps” eller ”Smæk”,
mens vi klapper hænderne sammen (se også beskrivelse på tegning).

Floden fra Rems og hop /www.remsoghop.dk
Sangen kan høres både på YouTube (skriv ”rems og hop” i søgefeltet) eller via hjemmesiden
www.remsoghop.dk
Jeg plejer at læse historien først, så vi kan snakke om tekst og tegning. Bagefter sætter vi musikken
på og lægger en lille snor som flod (eller tegner en flod med kridtstreg), som børnene hopper over.
Under verset ligger vi og leger krokodiller, og når der synges ”spring”, kommer vi op og hopper
over ”floden”.
Leg videre med temaet:
Der findes forskellige bøger med krokodiller – spørg på biblioteket efter bøger til en bestemt
aldersgruppe. Her læser vi videre om krokodiller og evt. andre vilde dyr. Indenfor kan børnene
krybe rundt mellem hinanden som krokodiller, måske hen over møbel-forhindringer, for at træne
deres motorik. Vi kan også – både indenfor og udenfor – tegne en ”flod” op, med ”krokodiller i”,
som børnene hopper over, med inspiration fra sidste krokodillesang.
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