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Water,  nat worden 

Groep 5-8  

Week 16:    19  -  23 april  

 
Water is overal, binnen in de kraan en de douche, buiten in de plassen of in de sloot. Je drinkt het, je maakt 
er limonade mee, je zwemt erin en je krijgt er natte voeten van als je in een plas stapt  
zonder laarzen aan.  
 
Er zijn ook kunstenaars die iets met water doen. Kijk maar eens het begin van dit filmpje 

 

 

 

        Ga voor de opdracht naar de volgende pagina 

https://www.youtube.com/watch?v=R9MghLkXw5w


Meer informatie: www.taalvorming.nl—info@taalvorming.nl—020 684 98 97 

De vraag voor deze keer is: Wanneer werd jij heel nat? Daar ga je een gedicht over schrijven. Is niet moeilijk. 

Je doet het zo: 

1. Voorbereiding:  

 - Maak een lijstje met woorden over keren dat jij heel nat werd.  

  

 

 

 

 

 

- Kies uit je lijstje één keer, die je nog goed weet 

- Maak nog een lijstje met losse woorden over de keer, die je net uitkoos.  Schrijf losse woorden 

op bij de  volgende vragen: 

- Waar voelde je de nattigheid het eerst? 

- Rook je ook iets? Was er een bepaalde geur? 

- Wat zag je? Schrijf een paar woorden op… 

- Wat hoorde je? Schrijf een paar woorden op… 

2. Schrijf je gedicht. Paar dingen zijn belangrijk: 

 - Het hoeft niet te rijmen 

 - Gebruik woorden uit je lijstje 

 - Het hoeven geen hele zinnen te zijn 

 - Je mag woorden of stukjes zin herhalen 

 

            Je mag schrijven zoals je zelf wilt, maar je kunt ook een rondeel schrijven. Dat gaat zo: 

 

 Regel 1: waar je de nattigheid het eerst voelde 

 Regel 2: wat je zag, één of meer dingen 

 Regel 3: waar je was 

 Regel 4: = regel 1 

 Regel 5: wat je hoorde of rook, één of meer dingen 

 Regel 6: wat je dacht of zei, of wat iemand anders zei 

 Regel 7: = regel 1 

 Regel 8: = regel 2 

 

3. Als je klaar bent kijk dan of er nog woorden uit kunnen. Want in een gedicht staan altijd precies ge-

noeg woor- den, nooit teveel. 

4. Schrijf je gedicht in het net. Als je wilt kun je er nog een tekening bij maken of het gedicht versieren 

met tekeningetjes die erbij passen.  

 

Maak een foto van je tekst en stuur hem naar de groepsapp van de klas of naar je juf of meester 

 Mijn lijstje: 

 - douche   - natte voeten plas 

 - regenbui op berg   - wandelen eiland 

 - onweer vakantie Limburg - lekkende dakgoot 


