Taal: Rijmen en gedichten

7. Zing je gedicht!

Rijmen en gedichten maken is misschien meer iets van vroeger, popmuziek en songteksten
zijn helemaal van nu! En het leuk is dat je gedichten zo makkelijk kunt zingen omdat ze
(meestal) rijmen.
In de video zag je dat Willem bij drie gedichten een mooie en leuke rap had gemaakt. Dit zijn
de gedichten, met hier nog een extra stukje erbij.

Ik voel me ozo heppie!

Klieder, kladder, klodder

Joke van Leeuwen

Nannie Kuiper

Ik voel me ozo heppie
zo heppie deze dag.
En als je vraagt: wat heppie
als ik eens vragen mag.
Dan zeg ik: hoe wat heppie,
wat heppik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje
dat ik heb vandaag?

Klieder, kladder, klodder
klieder, kladder, klets
ik speel zo graag met modder,
klieder, kladder, klets.
Mijn moeder zei vanmorgen
hier is je nieuwe jas.
Maar doe wel voorzichtig
en loop niet door een plas.
en speel ook niet met modder
beloof je me dat echt?
Maar ‘k ben alweer vergeten
wat moeder heeft gezegd.
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Mijn neus is verstopt!
Bart Demyttenaere

Wat een ellende,
mijn neus is verstopt!
En ik maar zoeken
in alle hoeken
tussen de kranten
achter de planten.
Toch is er iets dat hier niet klopt,
mama, heb jij mijn neus verstopt?
Ach, ik ben gewoon verkouden
en ik heb mezelf gefopt.

Opdracht 1: Rappen
Probeer ze nu zelf nog eens te rappen. Maak er een lekker ritme bij. Klap in je handen of op
je tafel, maak geluid en rap het gedicht dat je leuk vindt.

Opdracht 2: Zelf iets bedenken
Wil je het zelf ook eens proberen? Maak een leuk gedichtje met korte zinnen die lekker rijmen. Teken er iets bij en probeer daar een rap bij te bedenken.
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