
M� n � r� kbeurt
Vijandige ogen kijken mij aan
Help!
Ik ben alles vergeten
Zwetend en trillend sta ik voor de klas
Waar zijn de woorden gebleven?

De leraar zucht
Gisteren ging het nog zo goed…
Help!
Zijn ijskoude blik komt dichterbij
Dichter bij de tafel
Waar ik me niet meer kan verstoppen

Doe Maar Dicht Maar is onderdeel van het Poëziepaleis

Waar ben jij bang voor?

Iedereen is wel eens ergens bang voor. 
De een houdt niet van het donker, 
de ander vindt spinnen eng. Een opa is 
bang om alleen thuis te zijn, een klasgenoot 
durft niet op een paard te gaan zitten en 
wie weet krijg jij het benauwd wanneer 
je een spreekbeurt moet houden. 
In deze opdracht maak je een gedicht over 
iets wat jij griezelig vindt. Hoe enger het 
gedicht wordt, hoe beter! 

Onderwerp   Grote griezels
Niveau alle niveaus
Waar gaat dit over? Je maakt een gedicht over iets waarvoor jij bang bent.
Begrippen griezelgedicht, titel

Stap 1 

Schrijf minstens vijf dingen op 
waarvoor jij bang bent. 
Het kunnen gebeurtenissen zijn, 
maar ook dieren, dingen of mensen. 
Je kunt bang zijn voor het spookhuis, 
een leraar, spinnen of voor het houden 
van een spreekbeurt.

Stap 2 
Kies ÉÉN DING uit waarvoor je bang 
bent en leg uit WAAROM je bang bent.

Ik ben er bang voor omdat …
Ook omdat …

Stap 3 

Probeer je nu eens voor te stellen 
dat waar je bang voor bent ook 
echt gebeurt. Hoe voel je je dan? 

Ik stel me voor dat ik …
Dan voel ik me ….
en ook …

Stap 4 

Maak nu je eigen griezelgedicht! 
Meng de woorden en de zinnen, die je 
bij stap 1, 2 en 3 hebt gekregen, door elkaar.
Je zult zien dat er opeens een gedicht 
tevoorschijn komt! Je mag dingen veranderen 
of weglaten. Je kunt je gedicht een titel geven, 
maar het hoeft niet.
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