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Gedicht Anders van Joke van Leeuwen
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TIP 1: zin op bord
Op het bord staat de zin: ‘Als alles anders was ...’:
Leerlingen reageren kort op deze zin: Wat, wie, hoe dan? ...

TIP 2: spel absurde combinaties
Leerlingen zitten in kring. Er worden twee enveloppen doorgegeven. In de ene zit een korte zin, zoals ‘Als de juf een koningin was’, in
de andere zitten gewoon woorden, zoals ‘snoep’, ‘autobus’, ... Er wordt een muziekje opgezet. Als de muziek stopt, nemen de kinderen
die een envelop in de hand hebben, er een strookje uit. De leerling met het langste strookje leest voor, bv. ‘Als de juf een koningin
was’, de ander leest dan ‘snoep’. Iedereen probeert de twee aan elkaar de linken: Bv. ‘Als de juf een koningin was, kocht ze
altijd snoep’. De beste drie vondsten van alle zinnen komen op het bord.

TIP 3: Als ik...
Leerlingen denken nu over zichzelf na: ze maken drie zinnen waarin ze noteren wat ze aan zichzelf zouden veranderen:
Bv. ‘Als ik 100 jaar zou zijn (=leeftijd verandert), dan bleef ik de hele dag in bed’. De leerlingen lezen nadien voor, enkele leuke vondsten komen aan bord.

TIP 4: gedicht ‘anders’ lezen
De leerkracht leest het luidop voor.
Bespreken:
×
Wat staat er bijna nooit in? ‘Dan...’
×
Waarom zou dat er niet bij staan? De droom blijft, iedereen kan er zelf iets bij verzinnen...
×
Welke zin past bij jouw fantasie?
×
Hoe eindigt het? Geen paniek, geen blijdschap, ‘gewoon’, aanvaardend: tja, dan was het anders, dan was het zo

TIP 5: (klas)gedicht maken
We schrappen overal de zinnen op het bord met ‘dan’, we maken er enkele bij met ‘Als ik ...’
De eerste twee en laatste drie zinnen van het echte gedicht worden eraan gezet: we hebben nu een soortgelijk (klas)gedicht gemaakt.

