
Lesbrief

Doe Maar Dicht Maar 
is een onderdeel 
van het Poëziepaleis

Alle niveaus
Gedichten maken is net voetballen met taal. Het is een spel met woorden

die net zo oud zijn als jij. Maar er liggen ook dichtbundels bij van volwassen dichters, beroepsdichters.
Je mag daar 5 minuten in bladeren.

Jouw docent heeft boeken neergelegd met gedichten. Sommige gedichten zijn door kinderen geschreven 

Jouw gedicht gaat over: een cadeau. Je gaat zelf alvast verzinnen wat dat bij jou oproept. 
Verzamel steekwoorden, denk niet alleen aan sinterklaas of je verjaardag, ook abstracte dingen kunnen 
een cadeau zijn: liefde, taal, een warme dag, enz. Je mag zelf weten hoe lang het gedicht wordt en 
het hoeft niet te rijmen. Probeer in je gedicht de dingen waar we mee hebben geoefend, mee te nemen. 
Van alle gedichten maken we een bundel.
 

Voetballen met taal Poëzieles 

Leerlingenblad

Lees de drie 
gedichten: 

Welke vind je 
het leukst?  

Vertel elkaar 
ook waarom!

Voldoende
De vrede is getekend
De lange ruzie bijgelegd
Mijn vriendje en ik,
We hebben alle twee
Geen woord gezegd
Maar één blik was
Toevallig
Net voldoende
(Theo Olthuis)

Samen met je docent ga je ontdekken wat een gedicht nou
zo bijzonder maakt. 
In een gedicht kan veel meer dan in een gewone tekst, een 
dichter speelt met taal, hij voetbalt er mee. De woorden 
schieten alle kanten uit. Dat kan verrassend, ontroerend, 
spannend maar ook heel grappig zijn. Je docent laat je 
voorbeelden horen.

  
  1  een gedicht ziet er heel anders uit dan gewone tekst.
  2  gedichten gaan over gedachten, gevoelens en  dingen
  3  dieren en dingen kunnen praten en denken als mensen.
  4  woorden en zinnen krijgen een andere betekenis.

Schrijf twee regels over(kies uit): 
 de lucht   het gras   je mobiel

Schrijf twee regels over(kies uit): 
 boos   verliefd   gespannen   verdrietig

Schrijf twee regels waarbij je een 
uitdrukking letterlijk neemt of gebruik de 
andere betekenis van een woord:

Uitdrukking letterlijk nemen  (kies uit) 

  Ik kan er geen touw aan vastknopen
  Op het randje lopen
  Zo ben je nog verder van huis.
Je mag ook een andere uitdrukking kiezen

Andere betekenis van het woord (kies uit)

  Iemand afzetten
  Het is licht 
  Klikken
Je mag  ook een ander woord kiezen.

Start

Klassengesprek: 
Wat is poëzie?

Oefeningen:

Maak je gedicht:

Niveau
Waar gaat dit over?

Doorreis
Ik ben op doorreis
naar volwassen

Zo goed als zeker
dat ik aankom

maar wat als ik mij
daar niet beval
(Erik van Os)

Dyslexie (tomatensoep)

Mijn leven is een bord tomatensoep

Met daarin lettervermicelli

Maar hoe ik ook schep en roer

Met de lepel of de soepstengel

Ik krijg geen woorden en geen zinnen

Mijn leven is een bord tomatensoep

Joanne Hoekstra ( 13 jaar)
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