Opdracht 2 : gedichtendag
Je verstuurt een gedicht met een leuke opmaak in een worddocument.
Schrijf hieronder je gedicht, dit kan bijvoorbeeld een elfje, een limerick, een naamdicht of een haiku zijn.
(uitleg, zie bladzijde 2).

Typ je gedicht uit in Microsoft Word. Verander het lettertype, zet stukjes tekst eventueel in het vet of
een andere kleur. Zorg voor een duidelijke, mooie opmaak.
Sla je gedicht op met als naam “gedicht” gevolgd door jouw naam.
Maak voor je partnerleerling een bericht met bijlage. Verzend het bericht.
Weet je niet hoe dat moet? Volg het stappenplan “e-mail met bijlage verzenden”.
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Vier dichtvormen
1. Haiku
voorbeeld:
de kat ligt op schoot
ik begin braaf te aaien
zo zet je hem aan

regels:
Een haiku bestaat uit 3 regels. De eerste regel heeft 5 lettergrepen, de tweede 7 en de derde terug 5.

2. Naamdicht
Om een naamdicht te maken, schrijf je eerst alle letters van je (voor)naam – of die van je partnerleerling onder elkaar.
Vervolgens schrijf je achter elke letter een zin.

3. Limerick
voorbeeld:
Ik ben zonet langs een rijmplek gereden
en heb er mijn strijd met het glijden gestreden
ik keek door mijn ruit
zag de guitige snuit
van een gedicht dat voorbij kwam gegleden

Een Limerick bestaat uit 5 regels. Eerst 2 langere regels, gevolgd door 2 korte en de limerick wordt afgesloten door terug
1 lange.
In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam. De regels 1, 2 en 5 rijmen
met elkaar en er is een ander rijm tussen de kortere regels 3 en 4 (rijmschema: a a b b a). De laatste regel is een soort
pointe of uitsmijter.

4. Elfje
voorbeeld:
water
wie gaat
ik ben eerst
wat is het lekker
vakantie

Een elfje bestaat uit 11 woorden: 1 op de eerste regel, 2 op de tweede, 3 op de derde, 4 op de vierde en 1 op de vijfde.
Het aantal lettergrepen speelt geen rol.
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