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werkblad 1

14Annie M.G. Schmidt – 
De regenworm en zijn moeder

Antwoorden

(1) Er 
(2) toch

(3) zoals 

(4) op tijd 

(5) allemaal 

werkblad 2
1 de regenworm [de regenwormen] = h een diertje met een lang lichaam dat heel 

 gemakkelijk buigt.

2 de ster [de sterren] = g puntvormig hemellichaam dat licht geeft. 

3 fluisteren [fluisterde, heeft gefluisterd] = b zacht praten zonder je stem te gebruiken 

 [iemand fluistert (iets)].

4 de leeuwerik [de leeuweriken] = d een vogel die hoog in de lucht zingt.

5 staren [staarde, heeft gestaard] = f lange tijd kijken zonder iets te zien [iemand staart 

 (naar iemand of iets)]. 

6 kruipen [kroop, heeft of is gekropen] = c op handen en voeten over de grond gaan, zoals 

 een baby [iemand kruipt].

7 de aarde = a de grond waarin bomen en planten groeien.

8 opeten [at op, heeft opgegeten] = e eten tot er niets meer is [iemand eet iets op].
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werkblad 4
1 Wat is het centrale thema van dit gedicht?

Opvoeding.
2 Bedenk een andere titel voor ‘De regenworm en zijn moeder’.

Eigen antwoord.
3 Waar of niet waar?

 a De hoofdpersoon in het gedicht vindt sterren mooi.  waar  niet waar

 b De moeder van de hoofdpersoon in het gedicht vindt het 

  hoofdpersonage raar.  waar  niet waar 

 c De auteur van het gedicht vindt dat je altijd naar je moeder

  moet luisteren.  waar  niet waar

    (discussie mogelijk)

4 Wat bedoelt de auteur van het gedicht met ‘moe’?

Moeder.
5 Wat deed de regenworm toen hij de leeuwerik zag?

Hij kroop in de aarde.
6 Wat vind je van het advies dat de auteur van het gedicht helemaal aan het eind geeft?

Eigen antwoord.
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werkblad 5-1 en 5-1
1 1. Naar het verleden. 

2 De regenworm en zijn moeder – Annie M.G. Schmidt

Er was een regenworm in Sneek

die altijd naar de sterren keek,

en fluisterde: Hoe schoon, hoe schoon…

Zijn moeder zei: Doe toch gewoon,

kijk naar beneden naar de grond,

dat is normaal, dat is gezond,

kijk naar beneden, zoals ik…

En toen? Toen kwam de leeuwerik!

Het wormpje, dat naar boven staarde,

zag hem op tijd en kroop in d’aarde,

maar moe die naar beneden keek,

werd opgegeten (daar in Sneek).

Dus doe nooit wat je moeder zegt,

dan komt het allemaal terecht.

3 was komt van zijn, keek komt van kijken, fluisterde komt van fluisteren, zei komt van  

zeggen, kwam komt van komen, staarde komt van staren, zag komt van zien, kroop komt 

van kruipen, keek komt van kijken, werd komt van worden. 


