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Kom je verdwalen? | Lotte van Dijck     

Doelgroep groep 4 t/m 6 (8 - 10 jaar)    

• Verdwalen  

• Poëzie 

Inhoud van het boek

Een poëziebundel met toegankelijke gedichten over alledaagse verwonderingen met 

onalledaagse illustraties. 

De gedichten in deze bundel nodigen uit om zelf aan de slag te gaan met illustraties 

en gedichten. Gedicht op de achterflap: 

Ik wil iets maken 

wat nog niet bestaat 

Iets geven aan jou

Wat je nog nooit hebt gekregen 

Het is er al

Ik hoef het alleen maar

Te laten zien…. 

Werkvormen

Voorlezen/ Elk gedicht kun je voorlezen of zelf laten lezen. Laat het even tot je 

zelf lezen doordringen? Wat vinden de kinderen ervan? Wat komt er in ze op? 

Wat vinden ze van de illustratie? Neem de tijd, op elk gedicht kun je even 

kauwen met elkaar. 

Binnenreis Lees het gedicht Binnenreis voor en bekijk de illustratie. Praat met elkaar.

Hoe kan dat, een binnenreis? Wat zouden zij over zichzelf vertellen? 

Wordt er met het hart nog iets anders bedoeld dan de spier die je bloed 

rondpompt? En wat vinden ze van de illustratie (schelp)? Wat zouden zij 

erbij maken? 

Wolken Lees het gedicht wolken voor en bekijk de foto. Wat zien de kinderen wel

eens in de wolken? En hebben ze wel eens hetzelfde gezien? Natuurlijk 

kunnen jullie even buiten in het gras gaan liggen kijken naar de wolken!



Schaap/wolf Lees het gedicht van het schaap voor en bekijk de illustratie. Praat door 

over wolven en schapen. Kennen ze daar ook voorbeelden van uit andere

boeken? En waarom komt het schaap terug in de slaap? Verwijs naar 

schaapjes tellen. Zouden ze liever een schaap of een wolf zijn? 

Verdwaalkaarten maken  

Materialen  Papier, potloden, stiften, knutselspullen     

Voorbereiding Leg alle materialen klaar / verzamel landkaarten / haal de prentenboeken

De gele ballon of De paraplu 

Tijd 60 minuten  

Uitvoering Verdwalen is eigenlijk best fijn, je komt op plekken waar je anders niet 

gekomen zou zijn. In welke gebieden zouden de kinderen wel eens willen

verdwalen? Bekijk bijvoorbeeld eens het tekstloze prentenboek De gele 

ballon of De Paraplu. Daarin worden allerlei soorten gebieden getoond. 

Laat de kinderen daarna zelf verdwaalkaarten maken, wat vinden zij mooi?

Natuurlijk worden de kaarten opgehangen. Wellicht kunnen ze er een 

uitleg bij geven? Veel knutselplezier! 

Kijk ook bij:

• https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/lezen/themas.html 

• Website Nationale Voorleesdagen: https://www.nationalevoorleesdagen.nl


