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Gedichtendag I 2021

Hallo filosofeerfan!
Fijn dat je aan de slag wil om te filosoferen met kinderen.
Gedichtendag vindt dit jaar plaats op 28 januari 2021 en luidt de start in van de
poëzieweek. In deze fiche vind je mogelijke activiteiten om te filosoferen rond
gedichten.
Elke activiteit kan je afzonderlijk inplannen, in gelijk welke volgorde. Je kan ook
zelf het aantal activiteiten kiezen.
Zo zijn de activiteiten flexibel inzetbaar en hoop ik van harte dat veel kinderen
kunnen ervaren dat filosoferen een plezier is!
Wil je graag kennismaken met andere werkvormen, aarzel dan niet om een
workshop van Filodroom aan te vragen.
Alle info is te vinden op www.filodroom.be of stel je vraag via info@filodroom.be.
Nodig ouders, collega’s, familie en vrienden uit om de facebookpagina van
Filodroom te volgen. Daar trakteer ik je iedere week met een prikkelende vraag,
deel ik interessante artikels over filosoferen met kinderen én plaats ik informatie
over geplande workshops en filosofeerkampen.
Hopelijk tot snel,
Katrien

FILODROOM
Katelijnestraat 14
2860 Sint-Katelijne-Waver

info@filodroom.be
0472 44 31 51
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Ja, en lezen maar!

Praatronde

Deze activiteit bevordert de groepssfeer, het zelfvertrouwen en daarmee ook het
welbevinden. Kinderen ervaren dat hun inbreng verwacht én geapprecieerd
wordt. Ze krijgen vertrouwen om te spreken en leren aandachtig te luisteren naar
elkaar. Met deze activiteit zet je een belangrijke voorwaarde van het filosoferen in
de verf: iedereen is gelijkwaardig (ook de begeleider).
Ideaal als opstap voor andere activiteiten.
Materiaal
iedereen zit in kring, ook de begeleider
praatstok
afbeelding zintuigen ter ondersteuning (p.14)
Verloop
°Afspraken:

* Wie de praatstok heeft, mag praten.
Anderen luisteren en onderbreken niet.
* Begeleider geeft het woord. Je neemt het woord niet.
* Wie praat geeft kort en krachtig een antwoord op de vraag.
Je blijft bij het onderwerp.
* Weet je niet wat zeggen, pas je even.
Op het einde komt de spreekbeurt weer bij jou.
* Spreek vanuit je hart.
Wat in de cirkel gezegd wordt, blijft in de cirkel.
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°Vragen:

1) Wat doe je het liefst? Zelf lezen of laten voorlezen.
Ieder krijgt om de beurt een spreekkans: met praatstok.
Kinderen vertellen hun keuze.

2) Wat is je lievelingsplek om te lezen?
Ieder krijgt om de beurt een spreekkans: zonder praatstok.
Kinderen vertellen hun keuze met de nodige uitleg (waarom).

3) Stel je voor: Je gaat op reis met je gezin.
Je hebt een lange autorit of vliegreis voor de boeg.
Wat kan je allemaal onderweg doen?
Je kan … ja, en …
Ieder krijgt willekeurig een spreekkans: met praatstok.
Kinderen reageren op elkaar met creatieve antwoorden: ja, en …
Het mag een realistisch voorstel zijn, maar evengoed een
(haalbare) fantasie

4) Nu zoomen we in op het moment voor je vertrekt
tot je bij de auto of het vliegtuig aankomt.
Je wekker gaat af en dan? Vertel tot in de kleinste details.
Ik word wakker van … en dan …
Bv. over de kleur of het gevoel van de tandenborstel
Zintuigen als horen, zien, voelen, ruiken, proeven kunnen je helpen.
Gebruik eventueel de afbeelding ter ondersteuning.
Ieder krijgt willekeurig een spreekkans: zonder praatstok.
Kinderen reageren op elkaar met logische antwoorden: en dan …
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Het is een gedicht als …

Stellingen

In deze activiteit zitten veel kansen om stil te staan bij het concept ‘gedicht’. De
kinderen denken eerst zelfstandig na om vervolgens hun ideeën per twee en in
kleine groep af te toetsen. Ze leren hun denken ook kort en duidelijk te
verwoorden.
Materiaal
prenten (zie p. 15 tot 23)
prent blanco, voorzie eventueel meerdere kopieën (zie p. 24)
woord ‘gedicht’ (zie p. 25)
kladschrift, 1 per kind
pen, 1 per kind
M&M’s zakje bruin
Verloop
De kinderen vormen 3 rijen. Telkens op een lange rij achter elkaar.
Om te vermijden dat vriend(inn)en bij elkaar hangen, kan je de kinderen ‘mixen’.
Wie een voornaam heeft met de letter A, staat meest vooraan in de rij.
De kinderen geven hun eigen mening bij elke stelling/prent.
Akkoord?

=

stap naar links.

Niet akkoord?

=

stap naar rechts.

Aan de eerste in elke rij vraag je telkens om zijn/haar mening uit te leggen.
Vraag of iemand nog van plaats wil veranderen na het horen van de uitleg.
Tel nu alle kinderen die akkoord zijn.
Merendeel akkoord?

= Leg de prent neer op de grond bij het woord ‘Gedicht’.

Merendeel niet akkoord? = Leg de prent weg.
Na elke stelling/prent sluit de eerste van de rij achteraan aan.
Zo staat er steeds een ander kind vooraan.
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Stellingen/prenten:

Het is een gedicht als …
*…er geen schrijffouten zijn
*…het in een boek staat
*…er minstens 2 woorden staan
*…er leestekens staan
*…er een tekening bij staat
*…het rijmt
*…er veel bijvoeglijke naamwoorden in staan
*…een volwassene het schreef
*…je het uit je hoofd kan leren

Geef de kinderen een gesprekspartner.
‘Wat kan je laten wegvallen? Wat heeft een gedicht niet nodig?’
De duo’s krijgen 5 minuten om 2 dingen uit te kiezen.
Ze schrijven hun selectie op in het kladschrift.
Voeg twee duo’s samen tot een groep van vier kinderen.
Ze overleggen hun keuzes met elkaar.
Dezelfde keuze?

= Niet overleggen

Andere keuze?

= Overleggen, overtuigen

Zo komen ze tot 2 keuzes die hen het best lijken.
Overloop elke prent die bij ‘gedicht’ hangt één voor één met de groep.
Stel telkens dezelfde vraag.
Bv: ‘… er geen schrijffouten zijn.’
Wie schreef dit allemaal op? Meerderheid?

= Leg de prent weg.

Voer nog even een gesprek in de grote groep.
Zou je alle prenten kunnen laten vallen?
Welke prent is essentieel om van ‘gedicht’ te kunnen spreken?
Laat de kinderen bij de prent van hun keuze staan.
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Neem ook zeker de tijd voor een evaluatie van de activiteit.
Laat elk kind een M&M uit de zak trekken.
De kleur die ze trekken, komt overeen met een vraag.
Elk kind beantwoord de vraag die bij de overeenkomstige kleur hoort.
Het kan zijn dat kinderen een zelfde vraag/antwoord hebben. Dat kan, dat mag.
Liever geen snoepgoed?
Je kan elke vraag een nummer van 1 tot 6 geven.
De kinderen dobbelen om de beurt met een dobbelsteen.
Het nummer op de dobbelsteen komt overeen met de vraag die ze moeten
beantwoorden.
Bruin:

Wat heb je geoefend tijdens de activiteit?

Rood:

Begreep je de antwoorden van je klasgenoten?

Geel:

Vond je het onderzoek interessant?

Blauw:

Kon je jouw mening kort en duidelijk verwoorden?

Groen:

Kon je goed bij het gespreksonderwerp blijven?

Oranje:

Is je mening veranderd tijdens de activiteit?
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Na-apen

tweegesprek

Met deze activiteit ervaren de kinderen dat het belangrijk is om het denken en
het spreken te vertragen tijdens het filosoferen. Ze worden uitgedaagd om hun
gedachten kort en duidelijk te verwoorden. Ze moeten ook hun luistervaardigheden inzetten. Ze leren andermans ideeën te begrijpen, te ordenen en
samen te vatten.
Materiaal
vragen, om te projecteren (zie p. 28-31)
Verloop
Het lied/gedicht ‘Flieh flah’ is een leuke opwarmer voor deze activiteit.
Je kan de oefening zelf met de kinderen doen, of je volgt deze video op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=JSIMvPFPkxY
De begeleider zegt telkens een stukje tekst, de kinderen herhalen dat stukje zo
nauwkeurig mogelijk. Ze zien de tekst niet en moeten dus heel goed luisteren en
onthouden. Het einde is zeker een uitdaging ;-)
Voor de opdracht ‘na-apen’ staan de kinderen op twee lange rijen met hun
gezicht naar elkaar. Tussen elk gespreksduo is minstens een armlengte verschil.
De kinderen bespreken de vragen telkens volgens dezelfde werkwijze.
Schuif na elke vraag rij 1 enkele plaatsen door.
Zo wisselen de kinderen van gesprekspartner.
°Werkwijze: Rij 1 begint met: ‘Ik denk … omdat …’
Rij 2 zet het gesprek verder volgens een vast patroon:
‘ naam gesprekspartner
‘ Ik denk

zegt herhaal zo juist en volledig mogelijk’’

geef je eigen idee’’

Nu gaat rij 1 ook verder met dit patroon.
Kinderen herhalen alleen het stukje na ‘Ik denk …’
De begeleider geeft het einde aan (alarm, bel, handen omhoog, fluitje, …)
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Toon telkens een (serie) vragen op het bord.
Kan je een gedicht in stukjes verdelen?
Kan je een woord in stukjes verdelen?
Kan iedereen nieuwe woorden bedenken?
Wat is het tegengestelde van een gedicht?
Heb je gedichten nodig?
Heb je woorden nodig?
Waar komen gedichten vandaan?
Kunnen gedichten op geraken?

Neem na elke vraag ook de tijd om de werkvorm te evalueren.
‘Steek je vinger op als je moeite had om te herhalen wat de ander zei.’
Laat de kinderen uitleggen waarom.
Mogelijke werkpunten komen op die manier naar boven.
Bijvoorbeeld: Het was te veel uitleg. / Ik begreep het niet. / Ik ben niet akkoord

‘Hoe kan je de opdracht makkelijker maken?’
Bijvoorbeeld: Minder uitleg in één keer. / Vragen om verduidelijking. / …

In het volgende gesprek kunnen de kinderen daarmee rekening houden.
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Top of flop?

Ethisch groepswerk

Met de takenkaartjes nemen de kinderen verantwoordelijkheid op. Ze kiezen een
taak die best bij hun talenten aansluit. Ook vergroten ze hun waarden- en
normenbesef. De kinderen vergelijken hun eigen standpunten met die van hun
leeftijdsgenoten en gaan erover in gesprek. Ze worden ook verplicht een ander
standpunt in te nemen. Deze activiteit vraagt dus wat kritisch, analytisch en
creatief denkvermogen.
Materiaal
stoelen, 4 per tafel
witte lege strookjes, 30-tal per tafel
groene balpennen, 4 per tafel
rode balpennen, 4 per tafel
timer van 5 minuten, klassikaal
takenkaartjes, 4 per tafel: knip uit langs de stippellijn
(zie p. 26 -27)

plooi langs de doorlopende lijn, kleef dicht
lamineer

gedicht, 1 per tafel:

woorden afzonderlijk uitgeknipt, in enveloppe
origineel volledig, in enveloppe

Welke gedichten?
Dat laat ik volledig aan de begeleider over. Je hebt vast en zeker wel dichtbundels
met leuke versjes om uit te kiezen.
Ik deel ook graag de tiplijst van de poëzieweek. Hier staan dichtbundels
gerangschikt per leeftijd.
https://www.poezieweek.com/wp-content/uploads/tiplijst-hagen-2018.pdf
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Verloop
De begeleider verdeelt de kinderen in groepen per (ongeveer) 4.
De begeleider kan zelf de taken verdelen. Of kinderen leren overeenkomen en
hun talenten inschatten door de taken zelf te verdelen in hun groep.
De kinderen nemen de woordkaartjes uit de enveloppe. Ze puzzelen zelf een
gedicht in elkaar. Ze hoeven niet alle woordkaartjes te gebruiken.
Klaar? De kinderen nemen het originele gedicht uit de enveloppe om te lezen.

°Werkwijze: De begeleider leest de vraag voor. ‘Mag je een gedicht veranderen?’
Kinderen geven hun antwoord op de vraag.
Ja?

= neem groene balpen

Nee? = neem rode balpen

Noteer de reden voor je keuze in die kleur op een wit strookje.
5 min.

Je mag meerdere strookjes gebruiken.
Schrijf duidelijk. Je groepsleden moeten het kunnen begrijpen.
De verslaggevers lezen elke reden luidop voor in de groep.

De kinderen wisselen nu de kleur van hun balpen.
Wie daarnet met groen schreef, neemt nu rood.
Wie daarnet met rood schreef, neemt nu groen.
5 min.

Noteer een reden in die kleur op een wit strookje.
Je mag meerdere strookjes gebruiken.
De verslaggevers lezen de nieuwe redenen luidop in de groep.

De spionnen gaan op pad.
Ze zoeken bij andere groepen naar nieuwe redenen.
De kinderen bekijken alle redenen.
5 min.

Welke redenen vinden ze meest juist?
Ze zoeken naar het meest juiste antwoord in hun groep.
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Ondersteuning

Als leerkracht heb je aandacht voor HOE de activiteiten verlopen. Je formuleert de
opdracht zo duidelijk mogelijk en je zorgt je voor een fijne klassfeer.
Schenk ook aandacht aan WAT de kinderen vertellen. Probeer hen aan te zetten
tot dieper nadenken. Ik lijst enkele vragen op die je hiervoor kan gebruiken.
Ook de leerlingen kunnen deze vragen gebruiken om het gesprek tijdens de
speeddate gaande te houden.
Wat bedoel je daarmee?
Waarom denk je dat?
Kan je een voorbeeld geven?
Hoe weet je dat zo zeker?
Is dat altijd zo?
Is iedereen het daarmee eens?
Kan het nog veranderen?
Hoe kan dat?
Kan je je voorstellen dat het niet zo is?
Wat zou de reden daarvoor kunnen zijn?
Veel plezier ermee!
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Ja, en lezen maar!

Praatronde
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Het is een gedicht als …

Stellingen

… er geen schrijffouten zijn
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Het is een gedicht als …

Stellingen

… het in een boek staat
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Het is een gedicht als …

Stellingen

… er minstens 2 woorden staan
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Het is een gedicht als …

… er leestekens staan

Stellingen
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Het is een gedicht als …

Stellingen

… er een tekening bij staat
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Het is een gedicht als …

Stellingen

… het rijmt
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Het is een gedicht als …

Stellingen

… er veel bijvoeglijke
naamwoorden in staan
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Het is een gedicht als …

Stellingen

… een volwassene het schreef
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Het is een gedicht als …

Stellingen

… je het uit je hoofd kan leren

Gedichtendag | 2021

Het is een gedicht als …

Stellingen

… iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Het is een gedicht als …

Stellingen

GEDICHT
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Top of flop?

Ethisch groepswerk

Lees de groene argumenten
hardop voor in je groep.
Noteer wat jullie groene spion
komt zeggen.

verslaggever / schrijver

Lees de rode argumenten
hardop voor in je groep.
Noteer wat jullie rode spion
komt zeggen.

verslaggever / schrijver
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Top of flop?

Ethisch groepswerk

Zorg dat je bij het
onderwerp blijft.
Zorg dat je op tijd klaar
bent.
Zoek bij andere groepen
zoveel mogelijk nieuwe
groene argumenten.

tijdsbewaker / spion

Verdeel het materiaal.
Ruim het materiaal op.
Zoek bij andere groepen
zoveel mogelijk nieuwe
rode argumenten.

materiaalmeester / spion
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Na-apen

tweegesprek

Kan je een gedicht
in stukjes verdelen?
Kan je een woord
in stukjes verdelen?
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Na-apen

tweegesprek

Kan iedereen
nieuwe woorden bedenken?
Wat is het tegengestelde
van een gedicht?
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Na-apen

tweegesprek

Heb je gedichten nodig?
Heb je woorden nodig?
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Na-apen

tweegesprek

Waar komen gedichten vandaan?
Kunnen gedichten op geraken?
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Bronnenlijst

Afbeeldingen
Praatstok: eigen afbeelding
Zintuigen:
Demirci, Y. (2020). Five senses template with kids holding human organs.
Geraadpleegd op 18 januari 2021, van https://www.freepik.com/premiumvector/five-senses-template-with-kids-holding-humanorgans_10953634.htm#page=1&query=5%20senses&position=1
M&M’s:
Rosinka79. Tambov, Russian Federation – August 26, 2012: M&M’s candy. M&M’s
produced by Mars, Incorporated. Geraadpleegd op 20 januari 2021, van
https://stock.adobe.com/nl/search/images?k=m%26m&search_type=usertyped&as
set_id=293965718
Schrijffouten:
Microone (2020). Write edit text concept. Writing editing documents, correct
proofreading text essay services line concept. Geraadpleegd op 16 januari 2021,
van https://www.freepik.com/premium-vector/write-edit-text-concept-writingediting-documents-correct-proofreading-text-essay-services-lineconcept_8315333.htm#page=1&query=writing%20error&position=2
Boek:
Farmer, K.. IUaaKCUANVI-unsplash. Geraadpleegd op 16 januari 2021, van
https://unsplash.com/photos/lUaaKCUANVI
Woorden: eigen afbeelding
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Leestekens:
Madej K. Set of multicoloured cartoon stickmen with question and exlamation
mark icons. Geraadpleegd op 20 januari 2021, van
https://stock.adobe.com/nl/search/images?k=smiley+point&search_type=usertype
d&asset_id=208712513

Tekening:
Mas, A.. 5622350. Geraadpleegd op 16 januari 2021, van https://www.pexels.com/jajp/photo/5622350/
Rijm:
Woordenwolk zelf gemaakt via https://www.woordwolk.nl/
Bijvoeglijke naamwoorden:
Elijas, E.. 5941286. Aangepast op 16 januari 2021, van https://www.pexels.com/jajp/photo/10-5941286/
Volwassene:
Piacquadio, A.. 3780003. Geraadpleegd op 16 januari 2021, van
https://www.pexels.com/ja-jp/photo/3780003/
Uit het hoofd:
Wayhomestudio. Studio-shot-contemplative-lady-scratches-head-with-pencil.
Geraadpleegd op 16 januari 2021, van https://www.freepik.com/free-photo/studioshot-contemplative-lady-scratches-head-withpencil_12084410.htm#page=1&query=learning%20head&position=27
Takenkaartjes mannetjes:
Madej K. Business image concept – cartoon stickem showing facial expressions.
Aangepast op 20 januari 2012, van
https://stock.adobe.com/nl/search/images?k=smiley+point&search_type=usertype
d&asset_id=198208573
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Takenkaart potlood:
Tumisu. Pencil-9131010_1920. Aangepast op 20 januari 2021, van
https://pixabay.com/nl/illustrations/potlood-pen-schrijf-pencil-drawing-913101/
Takenkaart klok:
Alfaraby J. Clock-4062400_1920. Aangepast op 20 januari 2021, van
https://pixabay.com/nl/illustrations/klok-doodle-cartoon-schets-4062400/
Takenkaart materiaal school:
Shangarey. School supplies top view on the chalkboard. Aangepast op 20 januari
2021, van https://www.freepik.com/free-photo/school-supplies-top-viewchalkboard_9416289.htm#page=1&query=school%20material&position=1
Taak spion:
Zera 93 (2019). Spion logo. Geraadpleegd op 11 januari 2021, van
https://stock.adobe.com/
Timer:
Open clip-art vectors. Hourglass-152090_1280. Geraadpleegd op 16 januari 2021,
van https://pixabay.com/nl/vectors/zandloper-klok-timer-zand-tijd-152090/

