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Het mooiste gedicht

Je gaat drie gedichten lezen en het mooiste gedicht kiezen. Vervolgens leg 
je uit waarom je dit ene gedicht het mooist vindt. Bijvoorbeeld omdat:
- je zoveel van jezelf in het gedicht herkent?
- je erom moet lachen?
- je verrast wordt door de beschrijving?
- je de woorden en zinnen zo mooi vindt?
- je ontdekt wat je met taal kunt doen?
- je …

Onderwerp   Kies het m� ist e gedi� t 
Niveau alle niveaus
Waar gaat dit over? Je gaat drie gedichten lezen en het mooiste gedicht kiezen.
Begrippen smaak, argumenten, herkenning, nadenken over

Stap 1 

Lees de drie gedichten.

Stap 2 

Welk gedicht vind je het mooiste? 
Geef het belangrijkste argument 
voor je keuze.  

lesbrief

Stap 3 

Draag jouw mooiste gedicht zo goed 
mogelijk voor. Oefen eerst in tweetallen. 
Je leerkracht wijst leerlingen aan om hun 
mooiste gedicht voor te dragen. 

Keuzestap 

Zoek een gedicht op dat nog mooier is dan gedicht 1, 2 of 3. Doe dat zo:
> Zoek het nog mooiere gedicht op en schrijf het over. Schrijf ook de naam 
 van de dichter en de titel op.
> Leg in één zin uit waarom je dit gedicht mooier vindt dan het gedicht 
 dat je bij stap 2 hebt gekozen.

Gedicht 1 Hans Hagen

Ba� en en � aden
ik sudder soms van woorden
en wentel mij door taal
ik schrijf en schrap
en adem een verhaal

ik snijd, ik kap
ik maal en ik fi leer
ik ben dol op letters
en proef ze keer op keer

bloemen zijn wel aardig
maar woorden zeggen meer
leg ze neer in zinnen
taal smaakt soms zo teer

Gedicht 2 Rianne Beuker 

Za� te voetst a� en 
op de trap
Hij trok zijn kleren uit
En deed het licht uit
Hij gleed tussen de lakens
Zachte voetstappen op de 
trap
Hij ademde rustig
En wachtte af
De deur gleed open
Voetstappen in zijn kamer
Ze boog over hem heen

‘Welterusten, jongen’
‘Welterusten, mam’

Gedicht 3 Abdullah Kutlu

Zonder jou

Een wereld zonder bomen,
bomen zonder takken,
takken zonder bladeren,
 en ik zonder jou.

Een wereld zonder huizen,
huizen zonder daken,
daken zonder pannen,
 en ik zonder jou.
Een wereld zonder water,
water zonder vissen,
vissen zonder voer,
 en ik zonder jou.

Een wereld zonder mensen,
mensen zonder liefde,
liefde zonder gevoelens,
 en ik zonder jou.


