Gedichtenwedstrijd
Je mag een gedicht schrijven over deze tijd van de coronacrisis.
Misschien heb je meteen een idee en ga je aan de slag. Maar misschien vind je het
juist ook fijn om hier wat hulp bij te krijgen. Hieronder een stappenplan dat je op weg
kan helpen.
Stap 1: Kies waarover je gedicht moet gaan
Je kunt schrijven over hoe het is om zoveel tijd thuis te zijn. Gebeuren er nu andere
dingen dan normaal? Maar je kunt ook schrijven over de beroepen van mensen die
nu zo hard voor ons werken om het land draaiende te houden. Of over wat je als
eerste gaat doen als de crisis voorbij is.
Het onderwerp van mijn gedicht: …………………………………………………..
Stap 2: Woorden verzamelen
Maak een woordweb. In het midden zet je het belangrijkste woord waar je over wilt
schrijven. Daaromheen schrijf je de woorden die met dat woord te maken hebben.
Zoveel woorden als je maar kunt bedenken! Als je klaar bent, lees je alle woorden
heel goed na. Woorden die je toch niet wilt gebruiken streep je af.
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Stap 3: Kies een vorm
Wil je een gedicht dat rijmt? Of juist niet. Wil je een lang gedicht of kort? Je kunt ook
een bestaande vorm kiezen zoals een elfje*. Of schrijf je liever een rap? Of je
gebruikt het refrein van een liedje waar je je eigen woorden op verzint.
*Zo is een elfje opgebouwd: de eerste regel 1 woord; de tweede regel 2 woorden; de
derde regel 3 woorden, de vierde regel 4 woorden en de vijfde regel weer 1 woord.
Kijk maar!
Ik
Ik alleen
Ik ben mezelf
Al mijn hele leven
Uniek

Stap 4: Rijmwoorden bedenken
Zoek bij de woorden die jij hebt verzameld voor jouw gedicht in het woordweb (bij
stap 2) een heleboel rijmwoorden en zet ze onder dat woord.
Als je rijmen moeilijk vindt, kun je ook een andere manier bedenken om toch te
rijmen. Dichters herhalen vaak woorden of zinnen of delen van zinnen. Kijk maar
eens naar een stukje uit ‘Moe moe’, een gedichtje van Erik van Os:
Moe moe.
Ik ben zo moe
Ik ben bek af
Stap 5: Met de woorden zinnen maken
Nu je het onderwerp weet en weet welke woorden je nodig hebt om dat onderwerp te
beschrijven ga je zinnetjes bedenken waar je die woorden in gebruikt.
Stap 6: Begin - midden - eind
Als je je zinnetjes af hebt, ga je kijken welke zinnen aan het begin horen, welke in het
midden en welke aan het eind.
Stap 7: Hardop lezen
Lees je gedicht hardop aan jezelf voor. Dan hoor je of het lekker loopt. Misschien
mag er nog een woordje bij, misschien moet je een woordje wegstrepen.

EXTRA 1
Bij gedichten die voor of door kinderen zijn geschreven staat vaak een tekening. Als
je dat leuk vindt om te doen, mag je ook een tekening bij jouw gedicht maken.
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EXTRA 2
Als je spelen met taal leuk vindt. Kun je ook onderstaande opdrachtjes maken.
Misschien kun je wel een paar van de antwoorden gebruiken in je eigen gedicht!

Opdracht 1
Dichters vertellen hun verhaal met weinig woorden. Daarom denken ze vaak lang na
over welk woord ze willen gebruiken. Dat kun je heel goed zien aan het gedicht
‘Groen’ van Sjoerd Kuyper. In zijn gedicht heeft hij veertig verschillende woorden
gevonden voor groen.
Bijvoorbeeld: komkommergroen - hekgroen – flonkergroen - bronsgroen - appelgroen
- olijfgroen - snot aan je pink groen.
Verzin jij eens zeven verschillende woorden waarin je ‘geel’, ‘blauw’ of ‘rood’ of
een andere kleur op een bijzondere manier probeert te beschrijven.

Opdracht 2
Je kunt ook rijmen door de eerste letters van de woorden in een zin te laten rijmen.
Dichters noemen dat letterrijm, beginrijm of met een moeilijk woord alliteratie. Kijk
maar eens naar het zinnetje uit het gedicht ‘Zoute zee’ van Hans en Monique Hagen:
De wind
waait wappers in mijn haren
De wind
waait golven in de zee
Zijn er woorden in jouw gedicht die samen ook een letterrijm kunnen vormen?
Als je die niet hebt, kun je eens zoeken naar woorden die met dezelfde letter
beginnen.

3

