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Een kikker die verliefd is op een ooievaar.
Het verliefde vorkje dat jaloers is op een
mes. Een familie met een deuk, maar waar
ze toch van elkaar houden. Een brief met
duizend kusjes aan je liefste, een jongetje
met verdriet, ook al heeft hij het net
uitgemaakt.
Smoorverliefd, onmogelijke liefde, echte
liefde of liefdesverdriet? Bij de Poem
Express begint de liefde met een lied.
Kom verder en warm je hart.

AAN DE SLAG!
Deze opdrachten zijn ook leuk om met z’n
tweeën te doen. Lees om de beurt een gedicht
voor, ga op zoek naar andere gedichten om
te lezen en bedenk een gedicht dat bij een
van de posters past.
Tip: Gebruik een kladblaadje en schrijf alleen
de woorden, zinnen en gedichten op die je wilt
bewaren in je gedichtenschrift.

Liefdesbrief
Het is niet moeilijk te zien
dat dit een liefdesbrief is.
Stel dat jij deze brief zou
krijgen, wat zou jij als
antwoord sturen? Een brief
met mooie woorden, of een
getekende brief, zodat je
liefste in één oogopslag ziet
waar jouw brief over gaat?

Geerten Ten Bosch
(1959) Nederland

Ik hou van jou, zo voorzichtig als misschien
zo ongelooflijk als ja,
zo lang als we zullen wel zien.

Herman De Coninck
(1944-1997) België
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Onmogelijke liefde?

Gedichtenposter 2008 Oskar Marat
(12 jaar) Polen

Gedichtenposter 2008 Marie de Herdt
(12 jaar) België

Bekijk deze poster. Zie je wat er aan de hand
is? Hoe loopt deze onmogelijke liefde volgens
jou af? Lees ook de vertaling in de digitale
dichtbundel met gedichtenposters. En... had je
dit verwacht?

Op deze gedichtenposter is een vorkje hopeloos
verliefd op een lepel. Zie je de verschillen
en overeenkomsten tussen deze gedichtenposter
en die van Oskar Marat?
Bedenk ook een paar onmogelijke liefdes.
Kies er een uit en maak daar een gedicht van.
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Liefdesverdriet
Lees verder in de digitale dichtbundel.
Ik zit onder een boom
Ik heb veel verdriet
want ik heb het met iemand uitgemaakt
Poem Poster 2001 Ben Leyens
(10 jaar) België

Bekijk deze twee gedichtenposters, maar lees de tekst
niet! Vind je dat deze tekeningen bij elkaar passen?
Denk je er anders over als je de tekst gelezen hebt?
Bedenk een zin die bij een van deze tekeningen past
of ga op zoek naar een passende zin in de digitale
dichtbundels.

Je huilt
waarom weet ik niet.
Ik verbeeld me dat er een
zoutwaterbad beneden op de
grond verschijnt
en dat jij erin verdwijnt.

Poem Award 2002 Afra Spoelder
(12 jaar) Nederland
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Stille liefde

Nachtlied van de vis

Christian Morgenstern
(1871-1914)

Jan Hanlo
(1912-1969)

Het gedicht De Mus
is een soort klankgedicht. Dit gedicht
kun je tjielpen als
een mus! En hoe dat
klinkt hangt af van
hoe je je voelt.
Ben je een verliefde
mus, heb je
liefdesverdriet of
zing je zomaar een
lief liedje?
Ben je met vier of
meer kinderen? Zing
het gedicht in vier
talen:
Nederlands,(Tjielp),
Engels (Cheep),
Duits (Tschilp) en
Frans (Tchip).

Het gedicht Nachtlied van de vis is een beeldgedicht. Zo’n gedicht is moeilijk te lezen,
maar door de titel weet je wel dat het een lied van een vis is. Misschien zie je nu wel een
vis voor je die aan het zingen is en wie weet hoor je zelfs een melodietje in je hoofd.
Je kunt dit beeldgedicht dus wel zingen of spelen op muziek. Wat past meer bij jou: het
beeldgedicht Nachtlied van de vis ‘vertalen’ in noten of ‘vertaal’ je het liever in klanken?

