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Lestips bij het prentenboek: Ik zou wel een kindje lusten, promoboek van deze maand!  
(Sylviane Donnio en Dorothée de Montfreid, uitgeverij Gottmer) 
Geschikt voor de leerlingen in de groepen 1 t/m 4. 
 
*Het verhaal: 
De kleine krokodil wil op een dag geen bananen meer eten en drijft daarmee zijn ouders tot 
wanhoop. Wat ze ook proberen, hij wil liever een keer een kindje! Van het niet eten wordt hij 
draaierig. Omdat hij zijn duizeligheid wil kwijtraken, loopt hij naar de rivier en warempel, daar zit 
een kindje! Maar, ach jee, de kleine krokodil is veel te klein om het kindje echt te kunnen 
aanvallen. Hij wordt zelfs schattig gevonden, gekieteld en dan in de rivier gegooid. “Die moet 
nog heel wat eten als hij ooit groot wil worden”, zegt het meisje. Als een speer gaat de kleine 
krokodil naar huis om daar heel veel bananen te gaan eten, zodat hij snel… een kindje kan eten! 
 
*TOOLTIP 1: Een goed gesprek (lekker kletsen) 
Het prentenboek, een klassieker, leent zich uitstekend voor een goed gesprek met de kinderen. 
Ze kunnen prima doorfilosoferen naar aanleiding van het verhaal. Er zitten namelijk heel veel 
verschillende gespreksthema’s in. Ik noem:  
-Emoties (Wat maakt jou dwars, brutaal, boos, argwanend, wanhopig, zorgzaam, teleurgesteld, 
vastberaden?) (Hoe kan je aan de kleine krokodil zien hoe hij zich voelt? En hoe is dat bij jou?) 
-Ouder-kind relaties (Moet je altijd doen wat je ouders zeggen?) (Wie weet wat het beste is voor 
jou: je ouders of jijzelf?) (Wanneer zei jij voor het laatst ‘nou én?’ tegen je ouders?) (Zijn ouders 
slimmer dan hun kinderen of is dat eerder andersom?) ( En zijn opa’s en oma’s dan ook slimmer 
dan jullie ouders? Hoe zou dat komen?)(Denken ouders anders dan hun kinderen?) 
-Groeien (Wanneer ben je groot genoeg, om alles zelf te kunnen doen?) (Wat is fijner: groot of 
klein zijn?) (Wat heb je nodig om te groeien?) (Kan je groeien versnellen door meer te eten of 
vergist de kleine krokodil zich?) (Moet je groeien ook leren of gaat het vanzelf?) (Wanneer ben 
je klaar met groeien?) 
-Plannen maken (Wat heb je nodig om een plan te laten slagen?) (Wie of wat kan je helpen bij 
het maken van een plan?) (Wanneer is een plan goed gelukt?) (Welke plannen heb jij voor later?) 
(Wanneer begint ‘later’?) 
Je kunt er een klassikale boekbespreking tegenaan gooien of er in kleine kring wat dieper op 
ingaan. Daarbij heb je twee opties: vragen stellen ná het integraal voorlezen van het boek of 
vragen stellen tussen het lezen door. Pas bij deze tweede optie wel op voor het niet teveel 
platleggen van het verhaal. De vaart moet erin blijven. 
 
*TOOLTIP 2: Een onderzoek doen (weetjes en wie wat waartjes) 
Krokodillen eten geen banen, maar eten ze wel kindjes? Ga met de kinderen op zoek naar het 
antwoord op deze onderzoeksvraag!  
Stap 1: Inventariseer en activeer de voorkennis Wat weten ze er al van? (Wat zijn krokodillen 
eigenlijk? Waar leven ze? Wat eten ze? Hoeveel soorten zijn er ? Zijn ze gevaarlijk voor 
kinderen?) 
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Stap 2: Breid de startvragen uit. Wat willen ze er nog meer over weten? Verzamel met de 
kinderen nog meer vragen en stimuleer ze om ook in details te treden! (Hoeveel tanden heeft 
een krokodil? Hoe oud kan een krokodil worden? Wat zijn nou precies de verschillen tussen de 
diverse krokodilachtigen?) 
Stap 3: Kies een presentatievorm: een tentoonstelling? Een rondleiding door de jungle? Een 
individueel werkstuk per leerling? 
Stap 4: Aan de slag. Hoe komen we aan de antwoorden? Wie of wat kan daarbij helpen? Waar 
gaan ze op onderzoek? (Biebbezoek, themakist, computer, externe deskundige in de klas etc.) 
Stap 5: Presenteren maar! 
Extra TOOLTIP: tussentijds de resultaten onderling laten presenteren werkt stimulerend! 
 
*TOOLTIP 3: Het verhaal uitbeelden (spelen maar!) 
Dit prentenboek is fantastisch materiaal voor drama-activiteiten. 
-Verteltheater: Dit kan in een grote kring in de eigen klas of in de speelzaal/ gymzaal. De 
leerkracht is de verteller en de kinderen beelden het vertelde uit. Allemaal tegelijk, af en toe in 
kleine groepjes en soms om beurten. Vind per bladzijde dramatische acties om te verbeelden in 
beweging (mime en pantomime) of met spel (korte interacties, kleine spelscenes). 
-Start met een warming up. Hoe beweegt een krokodil? Hoe ziet het eruit wanneer hij op zijn 
staart staat? Hoe ver kan zijn bek open? Hoe stil ligt hij, als hij een prooi ziet? 
-Volg dan het verhaal. 
1. Ontbijt! Eet een banaan! Pel een banaan! Je wordt zelf ‘gepeld’… 
2. Hoe voelt de kleine krokodil zich op de dag, dat hij geen bananen meer wil, maar een kindje? 
Welke houding neemt hij aan? Stampvoeten maar! Scanderen: Ik wil een kindje, ik wil een 
kindje… 
3. Papa krokodil met een hele zware worst op zijn rug: hoe ziet dat eruit? Hoe zwaar is die worst 
wel niet? 
4. Chocoladetaart maken: -In tweetallen: waar staat de kookpot? Is het vuur al aan? Wat gaat er 
in de taart? Roeren maar! -Klassikaal: de kinderen zitten in de pot en de leerkracht roert ze om 
en om… 
5. Wanhopig huilende krokodillen… en de kleine krokodil is duizelig. Hij staat te draaien op zijn 
pootjes. Hup naar de rivier! 
6.Daar zit een kindje! De kleine krokodil sluipt, gromt en springt… of: juf is het kindje, middenin 
de kring en een paar kinderen mogen ombeurten proberen haar zo zachtjes te besluipen, dat ze 
het niet merkt… 
7. Even een kort kietelmoment! De kids kietelen elkaar!(Alleen bij wie dat wil: op buik en rug, 
niet onder de broekrand!!!) 
8. De kleine krokodil plonst in het water, zwemt snel weg en rent naar huis om daar een heleboel 
bananen te gaan eten. 
9. Hij groeit en groeit en groeit en knalt uit elkaar!!! 
-Verteltafel: Kopieer de bladzijden van het boek en knip de verschillende figuren en preps uit, 
nadat je ze hebt geplastificeerd. (Verschillende kleine krokodilletjes, pap en map, de bananen, 
de taart, het meisje, etc…) 
Je kunt nu zelf het verhaal vertellen, in plaats van voor te lezen en daarbij laat je de figuurtjes en 
preps actief meedoen op de tafel voor je. Je kunt ook het verhaal voorlezen en de kinderen 
ombeurten een geplastificeerd element van een tafel laten pakken uit het midden van de kring. 
Welk plaatje hoort bij het verhaal nu? Ook kunnen de kinderen, na het voorlezen en eventueel 
uitbeelden, het verhaal zelf nog es naspelen op de verteltafel, met een maatje of twee. 
Veel plezier! 
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