
Puzzelen met gedichten 

Groep 4 t/m 8 
 

Leerdoelen: 
 Kennis maken met gedichten 
 Leesplezier  

 
Nodig:  

 Dichtbundels 
 Gedicht ‘Lijmen’ van Joke van Leeuwen 
 Groep 5 t/m 8: ‘Hoera voor Super Guppie!’ van 

Edward van de Vendel | Gedicht ‘Jas’ 
 Groep 3 t/m 4: ‘Van mij en van jou’ - Hans en 

Monique Hagen | Gedicht ‘Wens’ 
 Envelop met strookjes van een gedicht.  
 Extra: Werkblad met gedichten

 
Introductie 

Dichtbundels zien er anders uit dan 
informatieve en verhalende boeken. 
Zo is de bladspiegel vaak leger, 

staan er vaak korte zinnen en veel 
tekeningen en/of foto’s. Laat vooral 

een paar voorbeelden zien van 
dichtbundels. De dichtbundels zijn te 
vinden in de vestigingen/BiebBus bij 

informatieve boeken met het paarse 
pictogram van een veer en een blad.  

 
Instructie 
Lees een paar gedichten voor. 

Gebruik hierbij de vragen van de 
gedichtenwolkjes van Hans Hagen. 

Met deze vragen worden de 
gedichten meer uitgediept met de 

leerlingen. Zoals: “Maakt het gedicht 
jou blij?” en “Wat kan niet echt 
gebeuren?” 

 
Verwerking 

Geef de leerlingen in twee- of 
drietallen een envelop met een  
 

 
 

 

 
 

gedicht in strookjes. De leerlingen 
lezen de zinnen en leggen ze in een 
volgorde waarvan zij denken dat het 

gedicht dan lekker loopt.  
 

Zinnen mogen ook weggelaten 
worden of aangevuld met eigen 
woorden. Laat ze het hele gedicht 

even voorlezen. Willen ze nog iets 
veranderen? Als ze tevreden zijn 

kunnen de zinnen op papier geplakt 
worden. Laat de leerlingen rond 
lopen en elkaars gedichten ook 

lezen. Wat is er anders/hetzelfde? 
Klopt het dan nog? Bespreek het na 

en lees eventueel het originele 
gedicht voor.  

 
Tips 
Voor een hogere groep kan ervoor 

worden gekozen om een kort gedicht 
in losse woorden te knippen en de 

leerlingen daarvan een gedicht van 
te laten maken.  

De gedichten in de bijlage zijn 

voorbeelden, deze les kan ook 
met andere gedichten gedaan 

worden.  

 

 
 

https://www.hanshagen.nl/gedichtenwolkjes/

