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 WERKBLAD 1
 WOORDKETTING
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 WERKBLAD 2
 WEET-JIJ-HET-WOORD-GEDICHT

Ik zoek een woord

een heel nieuw woord

een woord dat niemand kent

ik zoek een woord

dat zeggen wil

dat jij de            bent.

Uit: Hans en Monique Hagen, Ik zoek een woord, Querido kinderboeken, 2013.

Groot geheim

’k Heb een stukje            gevonden,

heb het in een doek gewonden,

en begraven bij een steen.

Niemand weet het.

Ik alleen.

Gedicht Willem Wilmink uit de bundel: Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles 
gekleurd is, Prometheus, 2006.

Een knuffeltje hier 

en een knuffeltje daar.

Op je wang, op je oor, 

in je nek, in je haar.

Nee, wacht nog eens even, 

ik ben nog niet klaar.

Ik vind je zo lief, 

op je            ook een paar!

Uit: Nannie Kuiper, Knuffeltje, Plint.
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 WERKBLAD 3
 TRIOLET

1 (= 4 en 7)

2 (= 8)

3 

4 (= 1 en 7)

5

6

7 (= 1 en 4)

8 (= 2)

Voorbeeld

1 Ik liep over de markt
2 Sinaasappels lachten me toe
3 Paprika’s deden een dansje
4 Ik liep over de markt
5 Aardbeien geurden zoet
6 Meloenen lokten 
7 Ik liep over de markt
8 Sinaasappels lachten me toe
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 WERKBLAD 4
 STAPELGEDICHT

een kat fijn

weg thuis

waarom? een huis

waar is hij? ver weg
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 WERKBLAD 5
 KNIPGEDICHT

Voorbeeld

zomer 

het land is warm
de weg is wit

het duin is leeg
de zee is stil

de zon is grijs
de dag is heel

Uit: Gerrit Krol, Een morgen in maart, Querido, 2013.

zomer

het land is warm

de weg is wit

het duin is leeg

de zee is stil

de zon is grijs

de dag is heel
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 WERKBLAD 6
 STREEPGEDICHT

Oorspronkelijk gedicht (Regenboog van Hans en Monique Hagen)

rood oranje
geel en groen
blauw en violet
regenboog regenboog
zacht en zoet en hemelhoog

waar is hij gebleven
gesmolten 
weggewaaid
of met de wolken meegedreven

ik zoek gekleurde druppels
waar raakte hij de grond
een snipper of een scherf
een stukje van de regenboog
ik wou dat ik het vond

Uit: Hans en Monique Hagen, Van mij en van jou, Rubinstein, 2015.

Streepgedicht (voorbeeld)

 rood oranje
 geel en groen
 blauw en violet
 regenboog regenboog
 zacht en zoet en hemelhoog

 waar is hij gebleven
 gesmolten 
 weggewaaid
 o  met de wolken meegedreven

 ik zoek gekleurde druppels
 waar raakte hij de grond
 een snipper of een scherf
 een stukje van de regenboog
 ik wou dat ik het vond
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 WERKBLAD 7
 WOORDWEB

Voorbeeld

het weer

de wolk

de regen

de zon

de sneeuw
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 WERKBLAD 8
 PASPOORT

Naam:

Leeftijd:

Uiterlijke kenmerken:

Karakter:

Dit is leuk aan de persoon:

Dit is niet leuk aan de persoon:

Hobby:

Beroep, cursus of school:

foto
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 WERKBLAD 9
 ELF

1 (1 woord)

2 (2 woorden)

3 (3 woorden)

4 (4 woorden)

5 (1 woord)

Drie voorbeelden:

rood       stil         kriebel
de stoel      mijn hart       van binnen
hij zit hard      is daar iemand?     in mijn neus
ik krijg zere billen    kom toch naar binnen   diep in mijn buik
au!        klop        lente


