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Krokodilen är ett rysl igt djur,

al ltid arg och himla sur.

I hans mage rymms det al lt,

flodhäst, buffel och en palt.



Allt som stoppas i hans buk,

gör att han ibland blir sjuk.

Då han ti l l en doktor går,

som undrar hur han mår.



Våran krokodil han blir så sur,

när doktorn föreslår en kur,

på rovor och en massa kål,

kanske också en och annan tvål.

Tvi och blä så äckligt,

jämrar sig vår sjuke vän så bräckligt.

Aldrig mer jag käkar en moped,

hädanefter bl ir det soppa med en sked.



I hans gap där finns det tänder,

vassa, stora och det händer,

att där fastnar stort som smått,

älgar, renar och så knott.

Efter maten är det al ltså viktigt,

att han alltid rätt och riktigt,

borstar sina fina tänder,

annars vet man aldrig vad som händer.



Kanske renen spelar kort med älgen,

el ler sover över hela helgen.

Det är inte rol igt för vår gröne vän,

för renar snarkar högt som bara den.



Man kan nästan inte tro att det är sant,

vissa tycker det är elegant,

att tjuva krokodilens skinn och klor,

för att göra väskor, hattar och så skor.

Har de inget hyfs och vett,

någonting är riktigt snett,

av skor och kläder har vi al lt,

krokodilen tycker det är kallt,

att utan skinn och klor spatsera,

han överlever inte mera.

Nej, hjälp nu detta djur,

annars blir han himla sur.



Krokodilen är ett farl igt djur,

som alltid l igger slött på lur.

Fast han äter al lt han kommer över,

betyder inte det att han behöver,

vara elak eller sur,

det är bara hans natur.

Men om han var en snäll figur,

ja, en riktigt känd fi lur,

Vem skulle han då vara?

Vem kan väl det besvara?

Jag tror han skulle vara. . . . . .

Påskharen eller tomtens ren,

ja, varför inte lyckofen?



Stor och stark är våran krokodil ,

där han simmar i sin Nil .

Trots korta armar, korta ben,

är han inte sen,

att springa kapp med orm och padda,

det gäl ler dock att inte sladda,

el ler snubbla över ormens kropp,

det kan bli en väldig flopp.



Ja, l ikt en ballerina,

han måste sväva fram på sina,

krumma ben och långa svans,

det går ju oftast som en dans. (Nästa ial lafal l)



Detta rim blev väldigt långt,

på pappret blev det mycket trångt.

Var nu rädd om krokodilen och hans trut,

för nu är detta rimmet slut.



Har du koll på krokodilfakta?
En hel del av det som finns i den här berättelsen är påhittat. Du kanske kan hitta felen som smugit sig

in i rimmen? Til l exempel så lever inte krokodiler och renar på samma stäl le. . . .

Här hittar du mer information om krokodiler och kräldjur:

http: //skolarbete.nu/skolarbeten/krokodiler/

http: //www.24unt.se/pixel/kung-krokodil-902369.aspx

http: //i l lvet.se/fraga-oss/har-krokodiler-naturl iga-fiender

Böcker:

"Visste du det här om krokodiler: Med kluriga frågor och

skojigt pyssel" av Kate Petty ISBN: 97891 5024376




