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Naam:……………………………Klasnummer:……….   
Klas:…………………………………  
Datum:……………………………..  
  

Muggen, een gedicht van Guido Gezelle (5 april 1886) - werkblad 
  
 
Opdracht 1.a  Luister aandachtig naar je geluidsfragment. Bekijk nu jouw 

muggenfiche. Er ontbreken drie woorden per strofe. Kan jij 
ontdekken welke het zijn? Je hebt de keuze uit onderstaande 
woorden. Let op: er staat één woord te veel. Vul de antwoorden in op 
de tweede kolom van de fiche. 

 
Het gedicht bestaat uit zes strofen. Elke strofe heeft de naam van een 
bestaande muggensoort hebben gekregen. Elk fragement komt 
overeen met een strofe. 

 
 

malariamug         blomme - geheim - linden - zangers   
motmug              volk - trommel - blad - veld 
rouwmug             hoofd - stonden - steken - klanken 
dansmug             niet - nieuws - wezen - wiel 
langpootmug       mensch - zingen - kopersnaren - hoorenspel 
steekmug            liedersprake - doek - liedtje - zonnestralen

    
 
Zie hier een willekeurig, blanco voorbeeld. 
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Opdracht 1.b  Vorm een groep die bestaat uit zes verschillende 

muggensoorten. Werk samen. Zet de strofen in de juiste volgorde. 
Vul dit in op de laatste kolom van jullie fiche. 

 
Zie hier een blanco voorbeeld. 
 

 
 

 
Opdracht 2.a  Laat je verrassen met een videofragment. Sommigen zullen het 

fragment enkel zien. Anderen zullen het fragment enkel horen. Vertel 
aan elkaar wat er hier besproken wordt. Is er een verband met het 
gedicht uit opdracht 1? Leg uit. 

 

_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

 
Opdracht 2.b  Welke zin uit het gedicht van de eerste opdracht zou je zelf als 

tattoo plaatsen? Waar? Waarom? Licht toe. 
 

_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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Opdracht 3.   Maak op de website https://gezelle.be kennis met Tattooguy, 
een hippe achterneef van Guido Gezelle. Klik op elke tattoo en 
beantwoord de vragen op dit werkdocument. Werk hiervoor samen 
met je buur. 

 

 
 
vorm    ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 

inhoudelijk   ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 

ervaring   ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 

wist-je-datje   ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 
   ________________________________________________ 
 
 


