
Schrijfopdrachten bij Dissus door Simon van der Geest
Kinderboekenweek 2011: Superhelden - over dapper durven zijn

Kleine avonturen zoals spelen in een hooiberg, boompje klimmen, een boottocht of gewoon een 
ritje met de bus: het kunnen allemaal fantasievolle avonturen worden. 
Lees bijv. Eenoog (p.14), De boom (p.19), Rubberbootjes (p.40) of Storm (p.10)

Opdracht: Avonturengedicht

Maak een avonturengedicht van een eigen verhaal 
(iets spannends of bijzonders wat je zelf ooit hebt meegemaakt)

Schrijf het op in vrije verzen. 
Dat is een verhaal
in korte regels
onder elkaar.
Als je het zo opschrijft
lijkt het een beetje
op een gedicht.
Maar het hoeft niet te rijmen!
Het gedicht 
bestaat uit 3 gedeelten:

1 Begin realistisch (zoals het echt was)
2 Dan gebeurt er iets vreemds (of iets wat alleen in een droom zou kunnen)
3 Einde is verschrikkelijk of fantastisch of verbazingwekkend

- Schrijf het op in korte regels onder elkaar
- Vanuit 'ik' of 'wij'
- Niet rijmen!
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Lees ter introductie het gedicht Wafwafwaf Oeoew oeoew oeoew Wafwafwaf  (p.82)

Opdracht: Op een dag ben je een dier

Op een dag 
ben je in een dier veranderd, 
en niemand weet nog wie je bent.
Schrijf hier een verhaal over in vrije verzen. 
Dat is een verhaal
in korte regels
onder elkaar.
Als je het zo opschrijft
lijkt het een beetje
op een gedicht.
Maar het hoeft niet te rijmen!
Het gedicht 
bestaat uit 4 gedeelten:

1. Ontmoeting met je vader/moeder/broer/zus maar die herkent jou niet. Hoe reageert hij/zij?
2. Wat doe jij dan?
3. Kies: Hij/zij herkent je nu wel - of: Hij/zij herkent je nog steeds niet
4. Wat vind je daarvan? Beschrijf je gevoel.

- Schrijf het gedicht vanuit 'ik'
- In korte regels onder elkaar
- Niet rijmen!


