
 

 

Uitleg dichtopdrachten bij het de film Rivivere, gedichten in het 
museum, ook bedoeld voor kinderen en (groot)ouders. Bekijk eerst 
het filmpje à https://www.youtube.com/watch?v=BDndFDC92gI 

Opdracht: een recyclegedicht 
Wat heb je nodig? 

• Een uitgeprint gedicht 
• Schaar 
• Lijm 
• Een pen of potlood 
• Een vel papier 

 

Wat moet je doen? 

1. Knip het gedicht uit elkaar in losse woorden. 
2. Hussel de woorden door elkaar 
3. Ga met de woorden nieuwe zinnen leggen. Kijk wat er ontstaat. 

Misschien kom je zo op ideeën. Waar doet het aan denken? 
4. Zo puzzel je nieuwe zinnen in elkaar.  
5. Je mag er ook zelf woorden tussen zetten die je nodig hebt voor je gedicht. 

Woorden die over zijn gooi je weg. 
6. Ben je tevreden? Plak het dan vast. 

Klaar! 

_________________________________________________________________________ 

 
Opdracht: gedicht vanuit een vergeten voorwerp 
Wat heb je nodig? 

• Een pen of potlood 
• Papier 
• Een vergeten voorwerp 

Wat moet je doen? 

1. Ga in huis op zoek naar een afgedankt of vergeten ding. Iets waar niemand meer 
naar omkijkt, wat misschien wel weggegooid zou kunnen worden. Zoek ook eens op 
rare plekken: in onduidelijke laatjes of bakjes, in de schuur, op zolder, in je 
slaapkamer. 

2. Heb je iets gevonden? Aan de slag dan! 
3. In je gedicht ga je het voorwerp een stem geven. Wat zou het willen vertellen? Hoe 

voelt het voorwerp zich? Wat zou het graag willen? En wat juist niet? 
4. Kijk ook even heel goed naar het voorwerp. Wat heeft het voor vorm of kleur, wat 

voor stem zou het eigenlijk hebben? Misschien kom je daardoor op een idee.  
5. Schrijf het gedicht vanuit een ‘ik’, dus alsof je zelf het voorwerp bent. Het hoeft niet te 

rijmen om toch een gedicht te zijn. 



 

 

6. Tijdens het schrijven mag je natuurlijk dingen doorstrepen en opnieuw schrijven. Als 
je helemaal tevreden bent schrijf of typ je het nog eens netjes over.  
Je mag je gedicht ook een titel geven. 

 

En dan? 

Heb je een gedicht gemaakt? Of wel twee gedichten, of tien? Doe mee aan de prijsvraag 
zodat jouw gedicht in april misschien wel op de ramen van de bieb hangt en voor iedereen te 
lezen is. En misschien win je ook wel een gesigneerd boek van Simon van der Geest! 
Stuur een foto van je gedicht of de getypte tekst voor 1 maart op naar 
educatie@dedomijnen.nl 

Heel veel plezier met dichten! 


