
  

 

De reuzenkrokodil 
Spelletjestocht 

 

Met stiekeme plannetjes en slimme streken gaat de Reuzenkrokodil op pad, 
op zoek naar lekkere jongetjes in de stad. 

Ga je mee, met de Reuzenkrokodil op pad? Deze spelletjestocht is een speurtocht 
door het dorp / de wijk waarbij de kinderen op verschillende adressen in de buurt 
een spel spelen.  
Je hebt ong. 2 uur voor de tocht nodig. Het is het meest ideaal om de tocht met 
2 klassen tegelijk te lopen. Zo heb je meer kans op genoeg hulpouders die thuis 
een spel willen begeleiden. De kinderen lopen in groepjes, onder begeleiding van een 
ouder, door de wijk. Ze speuren hier naar de afbeelding van de reuzenkrokodil en 
spelen spannende spelletjes. 

Tip! Bekijk het verhaal over de Reuzenkrokodil op YouTube. Het verhaal wordt 
voorgelezen door Paul de Leeuw en duurt 20 minuten. 

Veel plezier!  
Juf Anke – www.jufanke.nl 

http://www.jufanke.nl


Beste ouder, 
Fijn dat u wilt helpen bij onze spelletjestocht! 

In de wijk vindt u 7 spelletjes bij het boek ‘De Reuzenkrokodil’ van Roald Dahl. Deze spelletjes 
worden bij ouders thuis gespeeld. 
Op de plekken waar de kinderen een spelletje kunnen spelen, hangt een poster van ‘De 
Reuzenkrokodil’. Laat de kinderen naar de poster speuren!! 
Elk kind heeft een spelletjeskaart. Het is handig dat u deze verzameld en na afloop van elk spel aan 
de kinderen geeft om af te laten tekenen. 
We verwachten u om _________ uur terug op school.  

Veel plezier! 

  



Beste ouder, 
Fijn dat u wilt helpen bij onze spelletjestocht op __________________________! 

De kinderen komen vanaf  ________uur in groepjes bij u langs.  
Ze kunnen aan de poster van de Reuzenkrokodil zien dat er bij u thuis een spelletje is.  

* Hang dit A4tje daarom duidelijk zichtbaar op een raam, deur, poort… *   

De kinderen spelen bij u een spelletje. Welk spelletje dat is en wat u daarvoor nodig heeft ziet u op 
de bijgevoegde spelletjeskaart. Alle spelletjes zijn gemaakt bij het verhaal ‘De Reuzenkrokodil’ van 
Roald Dahl. 

Na afloop van het spel kunt u de kinderen een sticker of aantekening op hun spelletjeskaart geven. 
Zo zien de kinderen hoe ver ze de route van de Reuzenkrokodil afgelegd hebben. 

Tot ________ uur kunnen er groepjes kinderen komen. Het kan zijn dat niet alle groepjes bij u 
langskomen wegens tijdgebrek. 

Succes, veel plezier en alvast hartelijk bedankt voor de hulp! 
 
Ps. Wilt u het materiaal na afloop afgeven op school? 
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Spelletjestocht  uitleg 
Voorbereiding 

* Zoek hulpouders. 
- voor elk groepje kinderen (4 a 5 kinderen per groepje) een hulpouder  
- ouders die thuis een spelletje willen begeleiden (7 ouders).  
Let op! Deze ouders moeten rondom de school wonen. 
* Print de spelletjeskaarten, met daarop de uitleg van de spelletjes. 
* Print de spelletjeskaarten (route naar de stad) voor de kinderen. 
* Print de poster van de Reuzenkrokodil die de ouders thuis ophangen, zodat de kinderen 
zien dat daar een spelletje is.  
* Print de brief voor de ouders die een spelletje begeleiden uit.  
* Geef elke ouder die een spelletje begeleidt een tas met daarin: 
- de brief 
- de afbeelding voor op het raam / de deur of poort 
- de spelletjeskaart met daarop de uitleg van zijn / haar spel 
- de benodigdheden voor het spel (wanneer dit spullen zijn die ouders thuis misschien niet 
hebben) 
* Maak groepjes. Vertel de ouders die de groepjes begeleiden in welk gebied ze mogen zoeken 
naar de spelletjes (welke straten) en hoeveel spelletjes er zijn.. Geef hen eventueel een 
plattegrond. Geef de kinderen een spelletjeskaart mee. Hier kunnen ze bij elk adres een 
‘vinkje’ op verdienen en zien hoe ver zijn met de tocht. De spelletjes mogen in willekeurige 
volgorde gespeeld worden. 

 

 

 



  

Materialenkaart 
1 - Een hongerig buikje  dropjes van een vis voor elk kind, hand- of sokpoppen van| 
     een krokodil, blauwe emmer, bak of teil, ranja, (plastic) bekers 

2 – Krokodillensoep  kleine ballen, watervaste stift, grote soeppan, acht plastic 
     bekers, twee soep- of pollepels 

3 – Bij Slurfie   bijlage: speelkaarten 

4 – Noten gooien  drie walnoten of kleine ballen, tien plastic of kunststof bekers, 
     tafel 

5 – De rolmopsvogel  linten, een grote tuin 

6 – Picknicken   twee manden, kunststof levensmiddelen (AH-mini’s), 
     dobbelsteen, knuffel van een olifant 

7 – Krokodillenshake  knuffel van een krokodil, parachute (speelzaal), pingpongballen 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

  

Een hongerig buikje 
Benodigdheden:  dropjes van een vis voor elk kind, hand- of sokpoppen van een 
    krokodil, blauwe emmer, bak of teil, ranja, (plastic) bekers 

Voorbereiding:   Leg de visjes in de emmer (het water). 

De Reuzenkrokodil gaat zijn hongerige buikje vullen 
met iets om te smikkelen, smakken en smullen.  

Vertel de kinderen dat krokodillen van visjes houden. De Reuzenkrokodil heeft honger en 
begint de dag met een lekker visje. 

Om de beurt pakken de kinderen de hand- of sokpop van de krokodil. Hiermee happen ze in 
het ‘water’ naar een lekker visje. Wanneer ze één vis gevangen hebben, is het volgende kind 
aan de beurt. 

Geef de kinderen een bekertje ranja en eet de visjes op. Smakelijk eten & drinken! 

Kleur de cirkel of plak een sticker bij dit spel op de spelletjeskaart van de kinderen. 
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Krokodillensoep 
Benodigdheden:  kleine ballen, watervaste stift, grote soeppan, acht plastic bekers, 
    twee soep- of pollepels 

Voorbereiding:   Schrijf een letter op elke bal. Zorg ervoor dat in ieder geval de 
    letters van het woord ‘krokodil’ elk op een bal staan. Stop de ballen in 
    de soeppan. Schrijf de letters van het woord ‘krokodil’ ook elk op een 
    plastic beker. Zet de bekers voor de soeppan. Het woord ‘krokodil’ 
    moet zichtbaar zijn. 

Humpie Rumpie ziet de Reuzenkrokodil en zegt: ‘Ik hoop dat ze je pakken 
en voor lekkere krokodillensoep in de pan hakken!’  

Vertel de kinderen dat nijlpaard Humpie Rumpie de Reuzenkrokodil in de pan wil hakken. 
Twee kinderen pakken een soeplepel en roeren tegelijkertijd door de soeppan. Ze gaan op zoek 
naar de soepballen die het woord ‘krokodil’ vormen. Op de plastic bekers zien de kinderen 
welke letters dit zijn. De kinderen scheppen deze ballen in de soeplepel en leggen ze in de 
juiste plastic beker. Ballen die niet nodig zijn, gooien ze terug in de soep. Zo roeren de 
kinderen samen door de pan tot het hele woord gevonden is.  
Gooi de soepballen terug. De volgende twee kinderen zijn aan de beurt. 

Kleur de cirkel of plak een sticker bij dit spel op de spelletjeskaart van de kinderen. 
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Bij Slurfie 
Benodigdheden:  bijlage: speelkaarten 

Voorbereiding:   Print de speelkaarten op stevig papier en lamineer ze. 

Ook Slurfie komt de Reuzenkrokodil tegen in het bos. 
Zie jij hem? Dan ben jij de klos! 

Leg de kaarten op tafel en vertel de kinderen dat de Reuzenkrokodil nu bij Slurfie is. Laat 
hen Slurfie aanwijzen. 

Speel een gezellig gezelschapsspel (met dezelfde regels als het spel ‘Zwarte Pieten’). 

Verdeel de spelkaarten over de kinderen. Om de beurt trekt een kind een kaart bij een 
ander kind en voegt deze bij zijn kaarten. Wanneer een kind twee dezelfde kaarten in zijn 
hand heeft, legt hij deze op tafel.  
Zo wordt er doorgespeeld tot er nog maar één kaart over is. Dit is de Reuzenkrokodil!  
De speler die deze kaart overhoudt, verliest het spel. Speel het spel nog een keer. 

Kleur de cirkel of plak een sticker bij dit spel op de spelletjeskaart van de kinderen. 
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Noten gooien 
Benodigdheden:  drie walnoten of kleine ballen, tien plastic of kunststof bekers, tafel 

Voorbereiding:   Zet de bekers ondersteboven op een tafel. Maak een piramide door 
    vier bekers neer te zetten, daar drie bekers op te stapelen en daar 
    weer twee bekers op te zetten. Zet één beker bovenop. 

Aap Huppeldepup eet noten de hele dag, 
noten waarmee jij nu gooien mag!  

Vertel de kinderen dat jij de noten hebt die aap Huppeldepup graag eet. Laat de walnoten of 
ballen zien.  

Om de beurt gooien de kinderen de noten naar de bekers. De kinderen proberen de 
bekerstapel om te gooien. Hoeveel bekers zijn er, na drie keer gooien, van de tafel gevallen? 

Kleur de cirkel of plak een sticker bij dit spel op de spelletjeskaart van de kinderen. 
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De rolmopsvogel 
Benodigdheden:  linten, een grote tuin 

Voorbereiding:   - 

De Reuzenkrokodil wordt boos en hapt, 
de Rolmopsvogel vliegt weg, hij ontsnapt!  

Vraag de kinderen wat de krokodil bij de Rolmopsvogel deed (hij hapte naar zijn staart). Laat 
de linten zien en vertel dat dit de staartveren van de Rolmopsvogel zijn.  

Wijs één kind aan dat de krokodil is. Geef de andere kinderen een staart. Dit zijn de 
rolmopsvogels. Op jouw teken schiet de krokodil weg en probeert een staart van een 
rolmopsvogel te pakken. Rolmopsvogels die hun staart verloren zijn, komen bij jou staan. Lukt 
het de krokodil om alle staarten te pakken?  
Wijs een nieuwe krokodil aan en speel het spel opnieuw. 

Kleur de cirkel of plak een sticker bij dit spel op de spelletjeskaart van de kinderen. 
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Picknicken 
Benodigdheden:  twee manden, kunststof levensmiddelen (AH-mini’s), dobbelsteen, 
    knuffel van een olifant 

Voorbereiding:   Leg de levensmiddelen neer en zet de manden hier naast. . 

De Reuzenkrokodil verandert in een bank van hout,  
wat een gemeen plan is dat, heel stout! 

Er komen kinderen met manden vol lekkers aan, 
zij willen naar de bank toe gaan ... 

Vertel de kinderen dat zij gaan picknicken. De Reuzenkrokodil is in de buurt, maar er is 
niemand die hem ziet!  

Verdeel de groep in tweeën. Om de beurt gooien de groepen met de dobbelsteen en stoppen 
het aantal levensmiddelen gelijk aan het aantal gegooide ogen in hun picknickmand. Als de 
kinderen zes gooien, komt Slurfie de olifant tevoorschijn. Hij rent naar de Reuzenkrokodil, en 
loopt zo hard dat er twee levensmiddelen uit de mand van de andere groep vliegen. Haal 
twee spullen uit de mand en leg ze weer in het midden bij de andere levensmiddelen. Zet 
Slurfie weg en speel verder. Ga zo door tot de levensmiddelen op zijn of de kinderen genoeg 
‘gepicknickt’ hebben.  

Wie heeft de meeste spullen in zijn mand? 

Kleur de cirkel of plak een sticker bij dit spel  
op de spelletjeskaart van de kinderen. 
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Krokodillenshake 
Benodigdheden:  knuffel van een krokodil, parachute (speelzaal), pingpongballen 

Voorbereiding:   Zorg voor een plek waar véél ruimte is, zodat de parachute er kan 
    liggen. 

Slurfie pakt de krokodil beet en zwaait hem heen en weer, 
de Reuzenkrokodil wordt er duizelig van. ‘Laat me los, ik wil niet meer!’ 

Vraag de kinderen wat Slurfie de olifant aan het eind van het verhaal met de 
Reuzenkrokodil deed (hij zwaaide hem in het rond).  

Leg de krokodil op de parachute. De kinderen verdelen zich rondom de parachute en pakken 
een lus. Doe zelf ook mee! Beweeg de parachute heen en weer, zodat de krokodil door elkaar 
geschud wordt.  
Gooi enkele pingpongballen op de parachute. Vertel dat dit de eieren van de krokodil zijn. Die 
eieren willen we niet, want daar komen gemene krokodillen uit! Zorg er samen voor dat de 
eieren in het gat van de parachute verdwijnen.  

Kleur de cirkel of plak een sticker bij dit spel op de spelletjeskaart van de kinderen. 
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Speelkaarten voor het spel ‘Bij Slurfie’ 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 


