
Untitled-1   1Untitled-1   1 6/3/22   4:28 AM6/3/22   4:28 AM

goud
en

poëz
iegoud
en

poëz
iegoud
en

medail
le

poëz
ie
medail

le
poëz

ie

De auteurs: Asma Belhadji, Ann Muylle, Bieke Verlinden, Marina Waterschoot en de organisatie.  |  De organisatoren: canon@ond.vlaanderen.be & educatief@poeziecentrum.be

LESTIPS 1STE GRAAD LAGER
Auteur: redactie Poëziesterren
Gedicht: ‘Gekke sprookjes’ van Ine De Volder
Uit: De taart op de kers, Clavis, 2021



LESTIPS 1STE GRAAD LAGER
Auteur: redactie Poëziesterren
Gedicht: ‘Gekke sprookjes’ van Ine De Volder
Uit: De taart op de kers, Clavis, 2021

tip 1
kringgesprek
Organiseer een kringgesprek over sprookjes. 
Enkele voorbeeldvragen: Welke sprookjes ken je? 
Waarover gaan ze?  Welke personen en dieren 
komen er dikwijls in voor? Hoe herken je een 
sprookje?

tip 2
tableau vivant
Benodigdheden: kaartjes met titels van enkele 
sprookjes waarnaar verwezen wordt in het 
gedicht

Laat de leerlingen een kaartje trekken met een 
titel van sprookjes op: ‘De Gelaarsde Kat’, ‘Hans 
en Grietje’, ‘Roodkapje’, ‘Klein Duimpje’, ‘Sneeuw-
witje’, ‘De Wolf en de Zeven Geitjes’, ‘De Drie 
biggetjes’ en ‘Assepoester’. 

Diegene die het kaartje trekt, beeldt het sprook-
je uit in een standbeeld (tableau vivant). De 
andere kinderen raden welk sprookje het is. Elk 
sprookje wordt kort opgefrist.

Alternatief: toon een afbeelding van het 
sprookje op het digibord en laat de leerlingen ra-
den over welk sprookje het gaat. Laat ze telkens 
kort vertellen hoe het sprookje gaat.

tip 3
sprookjesmixer
Benodigdheden: kaartjes met titels van enkele 
sprookjes in twee stukken geknipt

Start met het gedicht voor te lezen en bespreek 
het klassikaal. Laat de leerlingen zoeken naar 
rijmwoorden. Vraag welke sprookjes ze her-
kennen. Welke gekke titels zijn er in dit gedicht 
gemaakt? Waarom heet dit gedicht ‘Gekke 
sprookjes’? 

Deel de kaartjes met bovenstaande titels per 
twee uit. Elke titel is in twee stukken geknipt. 
De leerlingen puzzelen per twee nieuwe gekke 
sprookjesnamen. Alsof een sprookjesmixer nieu-
we sprookjes verzint …

Is er iemand die het verhaal bij zo’n gekke titel 
kan verzinnen?

Uitbreiding: In het boek De grote boze wolf van 
Niels Pieters en Jonas Boets komen verschillende 
sprookjes samen en worden de karaktertrekken 
verwisseld. Leuk om het boek erbij te nemen. 
Zowel de prenten als de tekst.

tip 4
overal vlekken
Benodigdheden: het gedicht met zwarte vlek-
ken per groepje van 2 of 3

Overhandig de leerlingen het gedicht op papier 
met enkele verdwenen woorden. Lukt het ze 
om het gedicht opnieuw te doen rijmen en te 
vervolledigen?

Projecteer de ontbrekende woorden (‘heuvels’, 
‘bos’, ‘muis’, ‘heks’, ‘schoentje’, ‘prins’, ‘laarzen’, 
‘biggetjes’, ‘wolf’, ‘geitjes’) in willekeurige volgor-
de op het digibord. Plaats er ook woorden tus-
sen die helemaal niet in het gedicht voorkomen.

Laat de leerlingen nadien hun gedichten aan 
elkaar voorlezen en merk hoe hard de gedichten 
van elkaar kunnen verschillen.
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Gekke sprookjes

Voorbij de heuvels in sprookjesland

is iets heel erg vreemds aan de hand.

In het/de bos loopt een gelaarsde muis.

De heks snoept van haar eigen huis.

Geelkapje is haar schoentje verloren.

De prins zit vast in de tovertoren.

Grootduimpje is zijn laarzen vergeten.

De biggetjes hebben de wolf opgevreten.

Sneeuwwitje en de zeven geitjes,

vliegen op hun tovertapijtjes.

Vind je dat niet een beetje raar?

Ken jij het echte sprookje nog?

Vertel het maar!


