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Inleiding
Een manier om te vertellen wat je mooi vindt, is een gedicht. Je kunt dan mooie woorden gebruiken
om je gevoel uit te drukken. Je kunt rijmen, maar dat hoeft niet. Je kunt een gedicht schrijven over iets
wat je een blij gevoel geeft. Bijvoorbeeld over een plek waar jij je thuis voelt. Zoals je woonplaats.
Waarom is jouw woonplaats een fijne plek voor jou?

Sleutelwoorden
Gedicht
Gevoel
Emotie
Rijm
Ritme
Woonplaats

Materialen
Werkschrift
Internet
Boeken met gedichten
Boeken over je woonplaats
Pen
Papier
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Opdracht
Gedicht maken - Individueel
Maak eerst de planning in het werkschrift.
1

Zoek twee gedichten op het internet of in boeken. Vergelijk de gedichten met elkaar.
- Hoe zijn ze gemaakt?
- Wat valt je op aan de gedichten?
Schrijf twee verschillen en twee overeenkomsten op.

2

Denk nu aan je eigen woonplaats. Waarom is dat een fijne plaats om te wonen? Aan welke plekken heb je fijne herinneringen?
Maak een woordweb met alles wat in je opkomt. Dit kun je straks gebruiken bij het maken van je gedicht.

3

Zoek informatie over de plaats waar je woont.
- Waar komt de naam vandaan?
- Wordt er een dialect gesproken?
- Wat zijn kenmerkende gebouwen?
- Zijn er geschiedenisverhalen?

4

Maak een gedicht over je woonplaats. Het gedicht moet gaan over waarom jij er zo graag woont.
Gebruik daarbij je eigen ervaring en de informatie op het internet.

5

Als je wilt, kun je het gedicht voorlezen aan de klas.

Extra opdracht
Zoek oude foto's van de stad. Hoe zag de stad er in 1900 uit? En in de jaren 50?
Maak een collage met foto's van vroeger en nu.
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