
Verandergedicht
Tips vooraf
Vertel aan de kinderen dat ze aan de slag gaan met fantasiedieren. Leg eventueel van te voren boeken 
over fantasiedieren op een duidelijke plek in de klas neer, zodat kinderen er alvast in kunnen bladeren.

Voorbereiding
Kopieer het blad met het invulgedicht. Zoek eventueel alvast de afbeelding op van de plintposter ‘Lijmen’ 
van Joke van Leeuwen en zet deze klaar op het digibord. Leg ook tekenblaadjes klaar.

Stap 1
Lees het gedicht ‘Lijmen’ voor en laat hierbij eventueel de afbeelding van de plintposter zien. Praat even 
met de kinderen over het gedicht:
-Wat gebeurt er met de beeldjes?
-Wat gebeurt er met de namen van de dieren?

Stap 2
Hadden het ook andere beeldjes van steen kunnen zijn? Verzin samen met de kinderen een aantal 
andere dieren. Schrijf er drie op het digibord en ‘knip’ deze woorden in overleg in tweeën. 

Bijvoorbeeld:
Oli-fant
Ze-bra 
Tij- ger
Kunnen we van deze stukjes nu weer nieuwe namen voor dieren puzzelen? 

Bijvoorbeeld:
Oli- ger
Ze- fant
Tij- bra

Stap 3
Laat de kinderen nu zelf drie dieren invullen op het invulblad (eerste strofe). Op een kladblaadje kunnen 
ze de namen in tweeën knippen en er nieuwe namen van maken. Deze namen schrijven ze ook op het 
invulblad (laatste strofe).

Stap 4
Nu mogen de kinderen één dier van deze drie uitkiezen en de naam op een leeg A4tje schrijven. Laat 
hen nadenken over dit dier:
-Hoe ziet het eruit? (Kijk eventueel ook nog even naar de afbeelding op de plintposter)
-Wat eet dit dier?
-Waar leeft het?
-Wat kan het goed?
Ze mogen nu hun eigen fantasiedier tekenen en er een stukje over schrijven. 

Stap 5
Vraag wie wil vertellen over zijn/haar dier. Wanneer je de kinderen de tekening en de beschrijving op 
aparte blaadjes laat maken, kunnen ze gezamenlijk de juiste beschrijving bij de juiste tekening zoeken. 

Stap 6
Bundel de blaadjes tot een ‘fantasiedierenboek’, of hang ze allemaal op een groot prikbord. Zo kunnen 
ze de producten van elkaar nog eens bekijken en lezen.
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