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bijlage 1: kaartjes matchingspel 

 

 het gedicht  

een in versmaat of in dichterlijke stijl opgesteld 

stuk 

 

www.brugge.be 

het thema  
een hoofdgedachte die steeds terugkeert in een 

gedicht 

 klank en rijm  

gelijkheid van klank van de laatste lettergrepen in 

dichtregels 

 

chocolade                  limonade 
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de jeugdpoëzie  
gedichten die geschreven worden voor jongeren 

om te lezen 

de poëzieanalyse  
een onderzoek waarbij elk onderdeel van het 

gedicht ontleed wordt 

het vers  
regel van een gedicht 

 

het ritme  

 
www.schooltv.nl 

 

de strofe  couplet van een gedicht 

de beeldspraak  
een gedachte in taal door middel van een beeld 

uitgedrukt 

de klankpoëzie  

GIERZWALUWEN 
 

“Zie, zie, zie, 
zie! zie! zie! 
zie!! zie!! zie!! 
              zie!!!” 
tieren de 
zwaluwen, 
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twee- driemaal  
              drie, 
zwierende en 
gierende: 
“Niemand, die . . . 
              die 
bieden den 
stiet ons zal! 
Wie? wie? wie??  
              wie???” 
 
Piepende en 
kriepende, 
zwak en ge-  
              zwind; 
haaiende en 
draaiende, 
rap als de  
              wind; 
wiegende en 
vliegende, 
vlug op de  
              vlerk, 
spoeien en 
roeien ze 
ringsom de  
              kerk. 
 
Leege nu 
zweven ze, en 
geven ze  
              bucht; 
hooge nu 
hemelt hun' 
vlerke, in de  
              lucht: 
amper nog 
hoore ik . . . en, 
die 'k niet en  
              zie, 
lijvelijk 
zingen ze: 
“Wie??? wie?? wie?  
              wie . . .” 
 

www.poetryinternational.org  

 

 

http://www.poetryinternational.org/
http://www.poetryinternational.org/
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visuele poëzie  

www.dbnl.org 

het lied  een gedicht, bedoeld om te zingen 

strippoëzie  

www.standaard.be 
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het stiftgedicht  

 www.canvas.be 

 

de klanknabootsing  

 

de alliteratie  

 

de vergelijking  Ik ben als een vogel, sierlijk vliegend door de lucht. 

de metafoor  een vergelijking zonder het woord als 

Vroem! Vroeeeem! 

http://www.canvas.be/
http://www.canvas.be/
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de personificatie  
Dingen worden als mensen voorgesteld: 

 

De bloemen vechten om een straaltje zonlicht. 

de humor  
Iets grappig vinden, iets grappig uitdrukken met 

woorden of beelden. 

de ironie  

  www.dumpert.nl 
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bijlage 2: opdrachtenfiche verfilming 

 

ORIËNTEREN Wat moet ik doen? 

 

Jullie maakten kennis met Heete pootjes van Guido Gezelle.  
 
1. Wat is jullie interpretatie van dit gedicht? Aan welke situatie 

doet dit gedicht jullie denken?  
 

2. Hoe zou een film van dit gedicht eruitzien? Is het een 
verhaal of een opeenvolging van stille beelden?  
 

3. Verfilm Heete pootjes en spreek het gedicht in (met een 
voice-over).  

VOORBEREIDEN Hoe ga ik dat doen? 

 

1. Omschrijf hoe je dit gedicht interpreteert. Gebruik de 
ervaringswoorden die eerder in de les aan bod kwamen als 
inspiratiebron. 
 

2. Werk een scenario uit. Noteer in stappen wat er in je film 
moet gebeuren.  
 
- Is er een verhaallijn? Wat zijn de gebeurtenissen, 

personages en locaties? Leg dit schematisch vast.  
 

- Is je verfilming een opeenvolging van stille beelden? 
Gebruik je foto’s, tekeningen, afbeeldingen? Leg de 
opeenvolging vast in een schema.  
 

- Wie spreekt het gedicht in? Denk na over de intonatie, 
de timing, het tempo, de expressiviteit en de articulatie 
tijdens deze spreekopdracht.  
 

Wat heb je nodig? 
- een stiftbord en stiften 
- kladpapier 
- schrijf- of tekenmateriaal 
- een internetverbinding 
- een iPad of een smartphone met de app Adobe Spark 
- afbeeldingen, foto’s ... 
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UITVOEREN Ik maak de opdracht. 

 

Stap 1: woordweb 

Noteer de woorden die dit gedicht bij je oproept. Kies één of 

twee woorden uit. Baseer je op deze woorden om vervolgens 

een woordweb (brainstormtechniek) te ontwerpen.  

 

Stap 2: schema 

Leg in een schema vast hoe je film zal worden opgebouwd. 

Vermeld waar je de beelden vandaan haalt (bronvermelding). 

 

Stap 3: En... actie! 

Ga aan de slag met de gratis app Adobe Spark en maak je video.  

 

Stap 4: voice-over  

Spreek het gedicht Heete pootjes in op een gepast moment 

tijdens het afspelen van de film.  

Verzorg de intonatie, de timing, het tempo, de expressiviteit en 

de articulatie tijdens deze spreekopdracht.  

  

REFLECTEREN Ik denk na over mijn werk. 

 

Beoordeel het resultaat en de aanpak van jullie opdracht.  

 

1. Komt het resultaat overeen met het voorontwerp? Waar 

bracht je wijzingen aan een waarom? 

 

2. Is het tempo, de intonatie, de articulatie, het tempo en het 

volume tijdens het inspreken van het gedicht verzorgd?  

 

3. Wordt de interpretatie van het gedicht duidelijk 

weergegeven in deze verfilming?  

 

4. Verliep de samenwerking vlot? 

 

5. Zijn we onze afspraken nagekomen? 

Bron iconen: www.flaticon.com  

http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/

