
Hvis du ser en krokodille
Tekst og melodi: Jørgen Sørensen

                F                     Dm           Bb      C7

Hvis du ser en krokodille i dit badekar,

                F                D7                      Gm    C7

skal du ikke blive bange, for den er så rar,

               Am                      Gm                C7      F

hvis du gi’r den en kop kaffe og en go’ cigar.

Hvis der sidder en gorilla i dit cykelskur,

skal du bare ta’ det roligt, den bli’r ikke sur,

hvis den får et par bananer og en cykeltur.

Hvis der ligger en løve på dit skrivebord,

skal du ikke løbe ud og si’ det til din mor,

hvis du klapper den på ryggen, gør den ikke spor.

Klap med udstrakte arme som en krokodillemund

“Nej” med pegefingeren og ae på kinden

Drik af en kop med strittende lillefinger, og leg at I har 

en cigar

Lav abebevægelser med armene

Vift med hånden og ryst på hovedet

”Pil” en banan, og cykl med benene

Vis en løvemanke

”Nej” med pegefingeren

Klap i hænderne fra side til side

Stå gerne i rundkredsen med god plads til at lave 

bevægelserne.

Syng det første vers igennem mange gange, så I 

sammen får styr på fagter, ord og melodi. Herefter 

kan I gå videre til de næste vers.

Forslag til variationer:

Lev jer godt ind i sangen. Hvordan lyder det, hvis det er en sur dame, der fortæller? Eller hvad med en 

meget fin dame eller en gammel mand? Sangen får en ny betydning, når vi varierer vores stemmebrug. Og 

så er det også sundt for stemmen.

I kan klappe Lår-lår-klap til sangen.

Lav evt. jeres egne billedkort, som viser alle navneordene i sangen. 

Sangen har en swingfornemmelse. I kan understøtte dette ved at klappe ”skum-bananer, skum-bananer” 

på lårene, når I kan teksten rigtig godt uden fagter (se video). I kan også dele jer i to hold, hvor det ene hold 

synger med fagter til, og det andet hold klapper på lår.

Sangen er en børnesang, som mange voksne kender. Den henvender sig mest til børn fra ca. 3 år.

Som overgang til den næste sang kan I snakke om, hvor tigeren bor (i junglen). Og er der mon forskel på, 

hvordan tigere og mus synger?
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Hvis du ser en krokodille i dit badekar,
skal du ikke blive bange, for den er så rar,

hvis du gi’r den en kop kaffe og en go’ cigar.

Hvis der sidder en gorilla i dit cykelskur,
skal du bare ta’ det roligt, den bli’r ikke sur,
hvis den får et par bananer og en cykeltur.

Hvis der ligger en løve på dit skrivebord,
skal du ikke løbe ud og si’ det til din mor,

hvis du klapper den på ryggen, gør den ikke spor.
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