
Het bootje van krokodil    

fijne motoriek 

 

Krokodil is op de vlucht met zijn bootje. Op het einde van het verhaal komt hij terug samen met zijn 

familie. We maken het bootje van krokodil, en krokodil er bij. 

Voor de vlugge kindjes: vouwen we ook een hartje en tekenen we onze 

familie erop.  

Materiaal: 

• Wit A4 papier 

• Rood vierkant papier 

• Kleurstiften 

• 1 kurk per kind 

• Groene verf  

• Penselen (of sponsjes) 

• Versierinkjes voor de kurk: fluwelen 

ragertjes,wiebel oogjes,pomponnetjes,… 

• Lijm  

Hoe maken? 

Moeilijkheidsgraad 1: bootje en kurk 

1. verf de kurk groen en laat hem drogen 

2. versier de kurk naar eigen keuze 

3. vouw het bootje van papier met gebruik van de 

onderstaande instructies  

4. versier het bootje met stiften 

 

Moeilijkheidsgraad 2: (voor de vlugge kindjes: we vouwen ook een hartje en tekenen onze familie er 

op) 

1. vouw het hartje van papier met gebruik van de onderstaande instructies 

2. teken je familie op het hartje 

 

 

 

 

 



Het verhaal van krokodil                                                                                                                                            

fijne motoriek: knippen, kleuren en vormen 

We gaan krokodil zijn verhaal op 1 blad maken met papier. 

Materiaal: 

• Witte A4 bladeren 

• Papier met stippellijnpatronen  

• Blauw papier met stippellijn patronen (golven)  

• Wasco’s : geel, groen, rood 

• Schaar 

• Lijm 

• Dikke stift 

Hoe maken? 

1. Scheur het blauwe blad volgens de lijnen (=de golven) 

2. Knip de cirkel uit (= de zon)  

3. Knip de driehoeken uit (= de vlaggetjes) 

4. Knip de rechthoek uit (= de vuurtoren) 

5. Overtrek de stippellijnen met een dikke stift ( de golven, de zon, de vlaggetjes, de vuurtoren) 

6. Plak de blauwe gescheurde golven op de aangeduide plaats op het blad 

7. Plak de vormen op de aangeduide plaats op het blad 

8. Kleur de vormen in volgens deze legende: 

                          

  



Verteltas deelopdracht: W.O. 

Krokodil heeft heel veel afval in zijn rugzak die hij opraapte tijdens zijn lange reis. 

Help jij de rugzak mee uitlegen en sorteren? 

 

Materiaal: 

• 4 vuilbakzakken: PMD, papier, glas en 

compost. 

• Het afval in de rode rugzak. 

• De 4 afvalfiches  

 

 

Hoe spelen? 

Er zijn 4 vuilbakken waarin gesorteerd moet worden: papier, PMD, compost en glas. 

Het afval vind je in de rugzak.  

Stappenplan: 

1: Je bekijkt de vuilbakken en bespreekt de logo’s. 

Welk afval hoort thuis in welke vuilbak. 

2: De kinderen mogen 1 voor 1 iets uit de rugzak halen 

en het in de juiste vuilbak stoppen. 

3: Klaar? Verbeter het samen met de kinderen. 

 

   

              



 

 

Verteltas deelopdracht rekenen 

Helpen jullie de stekels van 

krokodil te tellen?  

Benodigdheden: 

• de rug van de krokodil 

•  stekels 

Hoe spelen: 

Volgende spelletjes kan je spelen: 

• Steek de stekels van groot naar klein en van klein naar groot. 

• Laat de kindjes tonen welke de eerste en welke de laatste is. 

• Laat ze tonen welke de grootste is en welke de kleinste. 

• Laat ze ook tonen welke de 2de, 3de, 4de... is. 

• Steek er eentje meer of eentje minder in de rug.  

• Laat ze zeggen welke vorm de stekels hebben (driehoek). Zijn er nog 

driehoeken terug te vinden in de ruimte? 

• Laat ze de hoeken tonen van de stekels. 

• Tel de stekels luidop. 

• Zeg luidop een cijfer van 1 tot 10 te zeggen en dat cijfer steken ze vervolgens 

in de rug van de krokodil. 

Moeilijkere opdracht: 

• Laat ze 2 stekels uitkiezen en probeer een optelsom te maken.                                                                                                                

(bv. 3+2=5).  



Verteltas deelopdracht taal 

Ga je mee rijmen? 

Materiaal: 

• Grote rijmkaarten 

• Kleine rijmkaartjes 

• Aanvulrijmkaart 

 

 

 

 

 

Hoe spelen: 

• Grote rijmkaarten: Je hebt een kaart met daarop 3 afbeeldingen van bv. een 

glas, een tak en een vlag, en daaronder een afbeelding + het woord zak. De 

kinderen moeten dan aanduiden wat er op zak rijmt. 

• Kleine rijmkaartjes: Nu krijgen ze elk een kaartje met een woord op bv. de ene 

heeft een afbeelding van een huis en de andere een afbeelding van een muis. Ze 

moeten nu hun rijmvriendje zoeken. 

• Aanvulrijmkaart: Er staan enkele zinnen op de kaart bv. Krokodil had een tak in 

zijn rug… (zak) De kinderen moeten nu zelf het woord dat er op rijmt zoeken, 

door het luidop te zeggen. 

 

 

 

           


