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Talige technieken

     1

Bekijk alle gedichten op pagina 7 nog eens opnieuw.
Noteer de nummers van de gedichten op de juiste plaats in de tabel.

haiku limerick elfje

     2

Lees de volgende tekstjes en los de vragen op.

a Welke dichtvorm is dit?   een elfje   een limerick   een haiku

b Wat valt op aan de vorm van het gedicht?

  _______________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

c Welk thema keert in elk gedicht terug?   de stad  de liefde  de natuur

d Hoe kijkt de dichter naar dit thema?    eerder neutraal   met een zekere verwondering   vol afgrijzen

e Welk gedicht spreekt jou het meeste aan? 

Waarom? ______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

f Noteer in de wolk hierboven twee woorden die bij jouw favoriete gedicht passen.

Een duif groet ’s morgens
heel hartelijk de dingen,
doet aan poëzie.
Geert De Kockere

1
Met schuim en geruis
stormt de zee af op het strand.
Daar wacht de vrede.
Herman Van Rompuy 

3

Eieren rapen.
’t Haantje de voorste is er 
als de kippen bij…
Geert De Kockere

2

___________________________________________

___________________________________________

Tip:
Tel het aantal  

regels.
Tel het aantal 
lettergrepen 

per regel.

Naam _________________________________________________________________________ Klas _____________ Klasnummer _____________
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Naam _________________________________________________________________________ Klas _____________ Klasnummer _____________
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Lees de volgende tekstjes en los de vragen op.

a Welke dichtvorm is dit?  een elfje   een limerick   een haiku

b Vind je deze gedichten eerder   ernstig of   grappig?

 Waarom?  _________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________

c Tel het aantal regels per gedicht. Hoeveel zijn het er? __________

d Wat keert in de eerste regel van elk gedicht terug?

  een diernaam   een naam van een persoon   een plaatsnaam

e Welk rijmschema hebben de gedichten? Omcirkel: ABABA – AABBA – AABAB

f Onderstreep enkele voorbeelden van alliteratie.

g Welk gedicht is jouw favoriet? 

 Waarom?  _________________________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

h Noteer in de wolk hierboven twee woorden die bij jouw favoriete gedicht passen.

Er is een mijnheer in Koksijde
die wandelt graag door de weide.
Want hij waant zich een dier
een bok of een stier
hij is evenwel geen van beide.

Er is een dame in Dieren
die, als ze haar lust bot wil vieren
in een gele japon
vanaf haar balkon
als een stoomfluit begint te gieren.

Er was eens een naaister uit Knokke
die naaide per dag twintig rokken.
Dat ging niet meer goed,
dus werd ze met spoed
verplaatst naar de afdeling sokken.

Er was eens een meisje in Loenen, 
die wist niet goed hoe ze moest zoenen.
En ze wilde zo graag,
Dus had ze één vraag:
Waar vind ik een ridder, een koene?

1
2

3 4

Bij alliteratie wordt gebruikgemaakt van de gelijkenis in de beginklank: de eerste klinkers of
medeklinkers van twee of meer beklemtoonde woorden zijn hetzelfde. Die woorden staan vaak
naast of dicht bij elkaar.
Ik zie de zee, de zee ziet mij
Frank Eerhart, Een zee heeft geen zeer

Wist j! 
dat?

___________________________________________

___________________________________________
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Naam _________________________________________________________________________ Klas _____________ Klasnummer _____________

     4

Lees de volgende tekstjes en los de vragen op.

a Welke dichtvorm is dit?   een elfje   een limerick   een haiku

b Tel het aantal regels per gedicht. Hoeveel zijn het er? __________

c Tel het aantal woorden per gedicht. Hoeveel zijn het er? __________

d Wat valt op aan de vorm van het gedicht?

  _______________________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________

e Welk gedicht spreekt jou het meeste aan? 

 Waarom?  _________________________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

f Noteer in de wolk hierboven twee woorden die bij jouw favoriete gedicht passen.

Ongehoord!
Hoe hij,
tijdens het maaien,
wel honderd madeliefjes heeft
vermoord.

Woordnudist

Water
Stroomt voorbij
Langs mijn hand
Ik voel de kracht
Zacht

Karien Damen

Zo 
stoer als
fragiel rollen tranen
als spierballen van haar
ziel.

Woordnudist

1 2

3

___________________________________________

___________________________________________


