
 

 
 

Krokodil 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto is aan het spelen, als Sassa geschrokken de kamer in rent. “Help Toto. Een 

krokodil.” Sassa zegt dat er een krokodil in de badkamer zit. Dat kan niet, zegt Toto. 

Maar Sassa houdt vol. Samen gaan ze op zoek naar de krokodil. Sassa doet alsof ze 

een krokodil is en bijt Toto – hap – in de bil. Koning Koos komt kijken wat er aan de 

hand is. En krijgt twee krokodillen achter zich aan 

Moeilijke woorden:  

krokodil, bijten schrikken, badkamer 

Voor het kijken: 

Ga met de peuters in de kring staan. Een peuter mag de krokodil zijn. De peuter 

gaat in het midden op zijn buik liggen. Zijn armen zijn de bek van de krokodil. Zing 

met de groep het liedje van de krokodil. De krokodil in het midden van de kring 

zwemt in het rond. Bij het zinnetje “Hap, au! Bijt ie in je bil” mag de krokodil een 

ander kind in de kring voorzichtig pakken met zijn hap-armen. Nu mag dit kindje de 

krokodil zijn. 

Taalactiviteit: 

Ga met de peuters in de kring zitten en laat een plaatje van een krokodil zien. Wat 

zien de kinderen allemaal? Welke kleur is de krokodil? Wat heeft hij in zijn bek? En 

wie kan zijn staart aanwijzen? Vraag ook aan de peuters wat een krokodil allemaal 

doet. En waar woont een krokodil? Laat de kinderen vertellen!  

 

 



 

 
 

Doe- activiteit:  

De kinderen mogen een krokodil van eierdozen gaan maken, net als in het 

kindfilmpje. Verzamel grote en kleine eierdozen en zet verf, kwasten, lijm en papier 

klaar. Knip de boven en onderkant van de kleine eierdozen los en maak deze aan de 

smalle kant met een nietje aan elkaar, zodat de doos open blijft staan als een bek. 

Niet nu een grote en een kleine doos aan elkaar. Laat de kinderen de dozen met 

groene verf kleuren en de binnenkant van de bek met rood. Van wit papier kunnen 

de peuters tanden scheuren of knippen en aan de bek plakken. Van rood papier 

maken ze een tong voor in de bek gemaakt. Aan de zijkant van de kop kunnen de 

kinderen een oogje schilderen. Wat ziet dat er gevaarlijk uit, al die krokodillen in de 

groep! 

 


