Fantasiedier
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Kijk eens naar deze zwarte vlek. Het is een dier.
Een fantasiedier. Waar zou hij wonen? Een
bestaande plek of iets wat je zelf kunt
verzinnen? Wat eet hij graag? En hoe zou hij
dat doen? Wat voor geluiden maakt hij als hij
blij is? Of boos? Hoe zou hij zich
voortbewegen? Loopt, vliegt, glijdt of kruipt
hij? Is hij eng, raar, lief grappig? Welke naam
past bij dit wezen?
Lees het gedicht ‘Blauwe Tong’ eens door.
Past het bij deze vlek? In deze opdracht ga jij
bij een nieuwe vlek een eigen gedicht maken.
Nodig:
• Een vader/moeder of
broertje/zusje
• Drie vellen papier
• Pen
• Tekenspullen
Aan de slag:
• Vraag je vader/moeder of
broertje/zusje om op een vel
papier een vlek te tekenen.
• Kijk eens goed naar de vlek en stel
jezelf de vragen uit de inleiding
hierboven: Waar zou hij wonen?
Een bestaande plek of iets wat je
zelf kunt verzinnen? Wat eet hij
graag? En hoe zou hij dat doen?
Wat voor geluiden maakt hij als hij
blij is? Of boos? Hoe zou hij zich
voortbewegen? Loopt, vliegt, glijdt
of kruipt hij? Is hij eng, raar, lief
grappig? Welke naam past bij dit
wezen?
• Schrijf de antwoorden op een
kladblaadje.
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Pak een nieuw vel papier en ga met de woorden die je hebt opgeschreven zinnen
proberen te maken.
Zet de zinnen achter elkaar. Wordt het al een gedicht? Het hoeft niet te rijmen. Het
helpt om de vragen in de schrijfwijzer te gebruiken.
Ga nu de uiteindelijke versie van je gedicht maken. Let daarbij op: Zijn er zinnen
die korter kunnen? Welke woorden kun je weglaten? Of moet er nog een woordje
bij? Staan de hoofdletters en leestekens op de juiste plaats?
Als je klaar bent kun je het gedicht netjes overschrijven op een nieuw vel papier.
Als je het leuk vindt kun je ook een tekening naast je gedicht maken van het
fantasiedier.

Klaar?
Probeer het gedicht zo goed mogelijk
voor te lezen aan je vader/moeder of
broertje/zusje. Wat vinden ze van jouw
fantasiedier?
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