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Hvorfor bor Krokodille i et badekar?
Hvorfor skal Krokodille have udklædning på?
Hvordan ser Ritas yndlingstrøje ud?
Hvorfor skal de holde sammen?
Hvorfor vil Rita finde et mindre dyr end løven?
Hvilket dyr vil Krokodille gerne finde?
Hvorfor?
Hvorfor stirrer krokodillerne sløvt på Krokodille?
Hvad sker der da Krokodille smider udklædningen?
Hvorfor bliver Rita ked af det, da hun kommer hen til
krokodillerne?
Hvordan får hun Krokodille op af vandet igen?
Titel: Rita og Krokodille – Zoologisk Have
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Gode ord & vendinger
Badekar – Snak om hvilke slags badekar, der findes.
Zoologisk Have – Hvorfor hedder det sådan?
Udklædning – hvis man vil forklæde sig som en anden.
Hvornår bruger man udklædning?
Dyrepasseren – Snak om en dyrepassers arbejde
Yndlingstrøje – Den man bedst kan lide
Holde sammen – Ikke blive væk fra hinanden
Hviner – Skriger med tynd stemme, konkretiser
Sløvt – søvnigt, ligegyldigt
Flår – River trøjen hurtigt af
Liver op – Vågner/bliver glad, antonym til sløvt
Befaler – find synonymer (kommanderer, være meget
bestemt)

Spørgsmål til bogsamtale
•
•
•
•

Var der noget I godt kunne lide i bogen?
Var der noget I ikke kunne lide ved bogen?
Var der noget, der undrede jer?
Mindede den jer om andre bøger? (Den glade løve?)

Samtale om illustrationer

Se billedet hvor Rita og krokodille kikker på kaniner.
Hvorfor løber to af dem?
Se opslaget med de mange dyrebure. Hvilke dyr er der?
Kan du finde giraffen?
Se billedet hvor krokodillerne stirrer tomt ud i luften. Snak
om hvordan man kan se det på billedet.

Kreativ aktivitet
Syng ’Hvis du ser en krokodille’
Tegn din egen krokodille

Sætninger til eftersigen
I dag skal vi i Zoologisk Have
Nu kan ingen se, at du er en krokodille
Kom lad os finde et rigtigt stort og farligt dyr
Ih altså, så find dog de krokodiller
Hop, hop i vandet. Kom og leg med os!
Kom så op!
Men hvem af jer er min krokodille?
Du er min bedste ven

