
 

   

Jungletocht 
Nationale Voorleesdagen 2014 

 

Ga je mee? Met Krrrr... okodil de jungle in?  
Krokodil maakt onderweg van alles mee. Hij laat de kikkers 

schrikken, waarna zij met grote sprongen wegspringen. Hij verstoort 
de rust van de ooievaars en neemt een kijkje bij de nijlpaarden.  

Voor deze jungletocht heb je het boek ‘Krrrr... okodil’ nodig.  
Print de opdrachtkaarten uit en lamineer ze. 

Lees het boek ‘Krrrr... okodil’ in de klas voor. 
Na het voorlezen brengt Krokodil elke dag een opdracht de klas in. 

De opdrachten vind je in deze download. Het zijn taalspelletjes, 
rekenactiviteiten, bewegingslessen, creatieve opdrachten en een lesje 

verkeer.  
Met de opdrachten kun je naar eigen wens 1 of 2 weken aan de slag.  
De eerste 5 opdrachten zijn gekoppeld aan het boek ‘Krrrr... okodil’. 

De dieren verschijnen in dezelfde volgorde als in het boek. 
De volgende 5 opdrachten kun je naar eigen inzicht aanbieden. 
Tip! Gebruik een handpop van een krokodil bij het aanbieden van de opdrachten.  

Hang de aangeboden opdrachtkaarten in de klas op. 

We wensen je tijdens de Voorleesdagen veel plezier 
met elke dag een opdracht van een ander jungledier! 
Juf Els en juf Anke 

- www.jufanke.nl - 



 

  Krrrr...  okodil 
 

Het is rustig op de oevers van de rivier.  
Totdat... o-oh, daar komt...  

Krrrr... okodil!  

Krokodil spettert en spattert in de modder, wat ziet hij eruit! 

Kun jij Krokodil maken door te spetteren en te spatteren? 

 

De kinderen spatten een krokodil met behulp van een mal  
en een spatraam. Een mal vind je in de bijlage.  

 

 

Kikkers 
 

Krrrr... okodil spettert en spattert door de modder. De kikkers 
schrikken zich dood. Ze springen snel weg. 

Kun jij kikkersprongen maken? 

De kinderen springen als kikkertjes door de speelzaal. Begin met sprongen van 1. Spring tot 10 en tot 20. Probeer ook 
eens achteruit te springen en terug te tellen. 

Nu gaan we het springen met sprongen van 2 oefenen. De sprongen worden wat groter. Spring weer tot 10 of 20. 
We oefenen het springen met de getallenlijn erbij.  

Schrijf de getallen (tot 10 of 20) op A4-tjes.  
Plak de A4tjes in een lange rij achter elkaar op de grond.  
De kikkertjes gaan in een rij achter elkaar klaarstaan.  
Ze springen in één keer naar de 2, dan naar 4 etc.  
De kinderen zien en ervaren zo dat ze telkens een getal overslaan.  
Dit maakt het maken van sprongen van 2 wat makkelijker.  
Tip: laat de kinderen náást de getallen springen en niet óp de A4-tjes,  
dan zijn ze zo stuk. 
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  Libellen 
 

Daar komt Krrrr... okodil. Hij stampt door het riet. 
Wegwezen! Krokodil, wat ben je toch een plaaggeest! 

De libellen vliegen weg. Kunnen jullie vliegen?  
Wapper maar eens met je armen.  

De juf of meester vertelt iets over vliegen.  
Als het waar is, mag je gaan staan en vlieg je.  
Als het niet waar is, blijf je zitten. 

Voorbeelden: 
* Sommige vogels vliegen in de winter naar een warm land. * In vleugels zitten veel veren. 
* Een helikopter kan op de zee varen.    * Een vliegtuig heeft ook wielen. 
* Een kip heeft vleugels en kan vliegen.   * Een libel steekt, net als een mug. 
* Een vlieger kun je zelf maken.    * Een eend kan wel zwemmen, maar niet vliegen. 
* Als je ergens vanaf springt, kun je vliegen.   * Een lieveheersbeestje kan vliegen. 
 

Ooievaars 
 

De ooievaars staan op hoge poten in het riet.  
Daar komt Krrrr... okodil. Ga weg, krijsen ze. 

Kun jij net als een ooievaar staan?  
Kun je jezelf heel groot maken? En heel klein? 

Bewegingsles 
Ga met de groep naar de speelzaal. We oefenen het staan als een ooievaar. Ga maar eens zo stil als je kunt in de zaal 
staan. Kun je ook op één been staan? Op je linkerbeen, op je rechterbeen? Kun je op één been springen? Kun je hinkelen? 
Kun je hinkelen op je rechterbeen en hinkelen op je linkerbeen? Kun je op één been staan met een pittenzakje op je 
hoofd? Lukt het om het zakje er niet af te laten vallen?  
Speel ooievaar-tikkertje. Als je getikt wordt, ga je zo stil als een ooievaar in de zaal staan. Eén kind is de bevrijder en kan 
jou vrij tikken. 

Taalles – tegenstellingen 
Een ooievaar staat op hoge poten. Wat is het tegengestelde van hoog? Beeld dit maar eens uit. Bespreek zo allerlei 
tegenstellingen zoals groot en klein, dik en dun, lang en kort, breed en smal...  
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  Nijlpaarden 
 

De nijlpaarden liggen in de rivier. Er is een heel groot nijlpaard bij. 
Leuk! denkt Krokodil.  

Heb jij wel eens een nijlpaard gezien? Hoe ziet een nijlpaard eruit?  
Zou een nijlpaard zwaar of licht wegen? Hoeveel weegt een nijlpaard 

eigenlijk? Zullen we dat eens opzoeken? 

 
Zoek samen met de kinderen op hoeveel een nijlpaard weegt. Is dat veel of weinig?  
Hoeveel weegt een kind uit de klas eigenlijk? Weeg enkele kinderen.  
Zoek spullen uit de klas, bijvoorbeeld een kist van het ontwikkelingsmateriaal.  
Wat zou het zwaarst wegen? De kist of een leerling?  
Weeg allerlei voorwerpen met een weegschaal of balans en vergelijk ze met elkaar.  
Kunnen de kinderen een rijtje van voorwerpen uit de klas maken, van licht naar zwaar?  

 

 

Olifanten 
 

De olifanten banen zich een weg door de jungle. Ze tillen een zware 
boomstam op. He, daar is Krrr... okodil! 
Er zijn nog veel meer dieren in de jungle.  

Welke dieren uit de jungle ken jij?  
Wat doen deze dieren in de jungle?    

We zingen en dansen het junglelied.  

 

Het junglelied is te vinden op de cd ‘Minidisco 4’. 
Je kunt het lied ook op YouTube beluisteren of op de site minidisco.nl. 

Heb je de smaak te pakken? Minidisco.nl heeft ook het lied ‘Wat is er met de krokodil?’  
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  Leeuwen 
 

Krokodil maakt iedereen aan het schrikken. 
De leeuwen zijn niet zo bang. Zij kunnen heel hard brullen. 

Kunnen jullie een leeuw nadoen?   

Een leeuw heeft lange haren, dat zijn z’n manen.  
Wij gaan manen knippen en plakken, 

 

 

De kinderen plakken manen ronden de kop van een leeuw.  
Gebruik hiervoor allerlei stroken. Laat de kinderen meten en knippen. 
Een leeuwenkop vind je in de bijlage. Je kunt de kinderen ook zelf een 
mooie kop laten tekenen, bijvoorbeeld met wasco en waterverf. 

 

Apen 
 

De apen slingeren door de jungle. Oei, onder hen zwemt Krokodil. 
Als de apen niet in het water vallen, krijgt Krokodil hen niet te 

pakken. 

Kun jij klimmen, klauteren en zwaaien als een aap?  
We hebben vandaag een apen-gymles. 

Zet allerlei toestellen neer waarop de kinderen kunnen klimmen, zoals het wandrek,  
de klimtoren, kasten en banken. Gebruik de touwen en ringen wanneer je deze hebt. 

Gym in hoeken, laat de kinderen vrij spelen of speel apenkooi. 
 

Ter afsluiting kun je het spel ‘De aap en de kokosnoot’ spelen: 
Eén kind loopt om de kring heen, de aap. In de kring zit een poortje. Eén van de kinderen ín 

de kring is de bewaker van de kokosnoot. De aap weet niet wie dat is. 
Zodra de aap een voet binnen de kring zet, mag de bewaker opstaan en de aap proberen 

te tikken. Lukt het de aap de kokosnoot te pakken en ermee buiten de kring te komen? 
 
 



 

  Slangen 
 

De slangen kronkelen sissend door het gras.  
Voor die slang is Krokodil niet bang! 

Kun jij rijmen op slang?>    

We spelen rijmbal met jungledieren. 

 
Noem een dier uit de jungle, bijvoorbeeld slang. Rol de bal naar een kind in de kring. Dit kind rijmt op slang en rolt de bal 
naar een volgend kind. Er wordt weer op slang gerijmd. Als de rijmwoorden op zijn, ga je over op een volgend dier. 
Suggesties: beer, aap, krokodil, olifant.  

 

 

 

Zebra’s 
 

Daar is zebra. Zijn strepen vallen wel op tussen de junglebomen. 
Zebra wil de rivier oversteken, maar oei... daar zwemt Krrrr... okodil!  

Hoe moet zebra nu oversteken? 

Heb jij wel eens gehoord van een zebrapad? Wat is dat? 

 
 
Vertel de kinderen de regels van het oversteken.  
Teken een zebrapad op de speelplaats. Met de karren en fietsen kunnen de kinderen 
de verkeersregels oefenen.  
Gebruik de website schoolopseef.nl voor een leerzame verkeersles op het digibord. 
Op deze site vind je allerlei praatplaten met een verhaal, liedjes en opdrachten,  
ook over oversteken.   

 

 



 

Bijlagen 
* Print de afbeelding van de krokodil op een stevig vel papier.  
Knip of prik de krokodil uit zonder een opening naar de buitenkant van 
het papier te maken. 
Nu heb je een A4tje met daarin de contouren van een krokodil.  
Leg dit vel op een vel papier waarop de kinderen gaan spatten. De 
kinderen houden het spatraam boven de mal van de krokodil en spatten 
deze mal vol. 
Haal de mal weg en daar is de gespatte krokodil.    

 

 
  



 

  



 

 


