
LiLLe krokodiLLe i vinden 

Form et krokodillegab med hænderne. Munden klapper op og i, i takt med 
rytmen. Til sidst søger hænderne rundt i luften (efter flyvende blade) og klappes 
lidt hårdere sammen på det sidste SMÆK. Start forfra og klap et nyt sted i luften. 

Melodi: ”Hvis du ser en krokodille i dit badekar”
Tekst: Lotte Salling

Jeg er lille krokodille, 
jeg er grøn og fræk, 
så jeg bider efter bladene, 
der blæser væk.
Munden åbner sig og snapper,
og så si’r det… SMÆK.



Jeg har fundet mig et tæppe,
man kan flyve med. 
så jeg flyver gennem luften,
og af sted, af sted. 
Men det gør lidt ondt i ryggen, 
når jeg falder ned. 

(hånden bevæger sig rundt i luften)

(tager sig til ryggen og siger ”AV”)

(Vis en flad hånd, der flyver gennem luften)

Næste gang skiftes ryggen ud med f.eks. numsen, ho’det, næsen, maven osv., mens man 
tager sig til det pågældende sted på kroppen og siger AV)

LiLLe krokodiLLe og det fLyvende tæppe



Jeg kan li’ at se på biler 
på den store vej,
og de søde børn, der smiler, 
når de møder mig. 
Vil du vinke li’som dem, 
så vinker jeg til dig. 

(laver ”køre-bil”bevægelse)

(trækker op i mundvigene)

(vinker) 

LiLLe krokodiLLes vinkeLeg



LiLLe krokodiLLe og store isBJØrn

Jeg er ven med store isbjørn
for hun er så sød.
Hun har tykke, varme poter 
og en pels så blød, 
Og jeg elsker hendes saftevand,  
så fin og rød. 

(breder armene ud)

(aer sig på armen)

(drikker) 



LiLLe krokodiLLe og store isBJØrn

Hun har også bagt en kage,
den er brun og hvid.
Hun har sagt, at jeg må smage, 
så hvis du har tid, 
kan du sætte dig hos mig 
og få en kæmpe bid.  

(former rund kage)

(skærer et stykke)
 

(tager en bid og smasker) 
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