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Den nordiske bokslukeren

Krokodille i treet
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Handling: En krokodille rusler inn i skogen der 
hvor ingen krokodiller pleier å gå. Krokodillen 
tror det kommer en ulv, og klatrer opp i et 
tre for å komme i sikkerhet. Utsikten er fin, 
men det er vanskeligere å klatre ned enn opp. 
Krokodillen leter etter en løsning. 

Tema: å oppleve noe nytt, nysgjerrighet, å 
hjelpe seg selv ut av en knipe, selvstendighet, 
fremmedgjorthet, ulike kulturer og miljøer

Samtale og aktiviteter:
TITTE-LESE med de aller yngste 

Se på bildene sammen med barnet ditt. Hvor er kro-
kodillen? Hva gjør krokodillen? Kan dere finne andre 
dyr? Tegn et tre og en krokodille. Kjennere dere en 
sang om krokodiller? 

LITEN  

1. Vet du noe om krokodiller? Hvor bor de? Hvordan 
ser de ut? Hva liker de å gjøre? Mal eller tegn din egen 
krokodille. 

2. Les tittelen og se på forsidebildet. Hva tror du 
boka handler om? 

3. Hvorfor er krokodillen i et tre? Har du klatret i et 
tre noen gang? Hvordan kjennes det å være et sted 
som er høyt oppe? Hvordan kom du deg ned igjen? 

4. Krokodillen faller ned, men lander på noe mykt og 
brunt. Hva kan det være? Se godt på bildene. 

MELLOM 

 1. Hva synes du om fortellingen? Hvorfor vil krokodil-
len gå alene i skogen, når det er tryggere hjemme? 

2. Se på forsidebildet. Hvilke farger ser du? Hvilke 
former? Tegn et tre og en krokodille av formene sir-
kel, firkant og trekant. 

3. Hva synes du om fortellingen? Hvorfor klatrer kro-
kodillen høyere opp i treet? Fuglen får overraskende 
besøk. Hva ville du gjort om du fikk en krokodille på 
besøk? 

4. Krokodillen liker å gå på tur for seg selv, særlig når 
det er tåke. Hender det at du liker å gjøre noe for deg 
selv? Fortell! 

4. Den lille krokodillen blir redd når den tror den ser 
en ulv. Er det noen dyr du er redd for?  
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LES OGSÅ: 

Det var ikke en busk av Eli Hovdenak  

Træið av Bárður Oskarsson 

STOR 

1. Hva likte du i boka? Hva likte du ikke? Var det noe 
som virket vanskelig? Ser du mønstre og koblinger til 
andre fortellinger?

2. Hvis du skulle gå et sted du ikke har vært, hva 
slags sted skulle det ha vært? Hva skulle du ønske 
skjedde der?  

3. På siste side er det et bilde av en jente i rødt. Hvor-
for tror dere forfatteren har tatt henne med? Hva 
tror du hender etterpå? Skriv ned fortsettelsen. 

4. Tenk deg at det finnes et høyt tre nær der du bor, 
og at du klatrer helt til topps. Beskriv utsikten din og 
tegn den.

Merk bilder av dine leseopplevelser med #nordiskabokslukaren!


