
Als het vroeg donker wordt
Groep 3-4

Je hebt nodig

kladpapier
tekstschrift
pen

Organisatie
Introductie, informatie, instructie van
de les met de hele groep (20 minuten)
Voer de activiteit individueel uit
feedback in viertallen (40 minuten)
Nabespreking klassikaal. De teksten
van de kinderen liggen uitgestald (op
tafels, op de vloer, op de vensterbank)
zodat iedereen ze kan lezen. (20
minuten)

 Inhoud
...dat je weet hoe de schemering eruit ziet en wat je
dan buiten kunt horen en ruiken.

 Beschouwing
...dat je goed naar de afbeeldingen hebt gekeken en 
...dat je het gedicht goed hebt gelezen.

 Vorm
...dat je een gedicht kunt maken.

 Formuleren
...dat je de beste woorden hebt gekozen voor jouw
gedicht.
...dat je de zinnen hebt afgebroken op een belangrijk
woord.
...dat je de woorden goed hebt gespeld.

 Onderzoek
...dat je eerst in het klad hebt opgeschreven wat je
kunt zien, horen en ruiken als het schemert
...dat je gedichten van andere kinderen hebt gelezen
en dat jouw gedicht (misschien) daardoor veranderd
is
...dat je je gedicht (misschien) hebt verbeterd en
toen in het net hebt geschreven 

Schemering is een prachtige ervaring, vooral in het najaar als de dagen weer korter worden. Kinderen ervaren
het meestal als spannend als de straatlantaarns aangaan terwijl ze nog buiten spelen. Met een gedicht kun je
deze sfeer goed weergeven. De kinderen geven een eigen impressie van de schemering in een gedicht.

De uitdaging
Kun jij ...een kort gedicht schrijven over de avondschemering? Hoe ziet het er dan buiten uit? Wat
hoor je? Wat ruik je?
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 Les - procesfase handleiding

Introductie
Laat de afbeeldingen zien en zeg dat deze foto's genomen zijn in de herfst en vraag hoe laat
het is op deze foto's.
Vraag wie er wel eens buiten speelt als de lantaarns aangaan.
Laat de tekst zien en lees hem met elkaar.
Vraag: waarom is de avond 'drie keer zo echt'?
Benadruk in het antwoord dat uilen nachtdieren zijn en dat je de stilte vooral 'hoort' als die
stilte doorbroken wordt.

Informatie
Laat kijkvoorbeeld 4 zien en leg uit wat 'avondschemering en 'schemering' betekent. (tussen
licht en donker zijn). Verwijs ook naar 'schemerlamp'. Het woord 'schemering' is verwant
met 'schim'.
Laat de tekst nog een keer zien en vertel dat dit een gedicht is. Je kunt dat zien aan: - de
bladzijde is niet netjes van links naar rechts met regels gevuld - de zinnen worden
afgebroken - er komt rijm in voor (één keer).
Vraag welk zintuig er vooral gebruikt is in dit gedicht? (oren)
Wijs de kinderen erop bij welke woorden de schrijver de zinnen heeft afgebroken. Bij 'de
verte' zodat het net is alsof wij de tijd krijgen er naar te kijken. Bij 'opeens' zodat wij even
opschrikken en 'avond' het belangrijkste woord van dit gedicht.
Leg het verschil uit tussen 'zin' en 'regel'. (De zin loopt van hoofdletter tot punt. De regel
loopt van links naar rechts over de bladzijde. Een zin kan wel 10 regels (of meer) lang zijn).
De regels zijn kort. Vraag: Uit hoeveel zinnen bestaat dit gedicht?

Instructie
Toon de afbeeldingen en zeg tegen de kinderen dat zij een gedicht gaan schrijven over de
schemering.
Schrijf eerst op kladpapier alle woorden die te maken hebben met de avondschemering.
Laat de tekst zien en zeg tegen de kinderen: verdeel een bladzijde in 3 kolommen en schrijf
erboven: Horen --- Ruiken ---Zien. Verdeel dan de woorden die je hebt opgeschreven zoveel
mogelijk in de 3 kolommen.
Als er een kolom leeg is of als er weinig woorden in een kolom staan, vul je die aan.
Schrijf de titel op: 'De avondschemering' en schrijf in klad je gedicht op.
Beschrijf wat je hoort, ziet en ruikt in de avondschemering. Laat merken of je van de
schemering houdt of niet.
Het mag rijmen, maar het hoeft niet. Breek je zinnen af bij belangrijke woorden.

Uitvoering/begeleiden
Kladfase (10 minuten): de kinderen werken individueel. Stimuleer de associatie bij het beeld
van De Avondschemering.
De kinderen mogen elkaar op ideeën brengen. Het hoeft dus niet helemaal stil te zijn.
Loop rond en stel vragen als: Hoe ruikt het buiten? Wat hoor je? Wat zie je?
(Na 10 minuten) De kinderen verdelen een bladzijde in drieën en ordenen hun eigen
woorden uit de associatiefase in 'ruiken', 'zien' en 'horen'. De kinderen vullen de rijtjes aan
met nieuwe woorden of zinsdelen.
Gedicht schrijven (10 minuten). Zorg voor stilte als de kinderen hun gedicht schrijven met
de titel De Avondschemering.
Feedbackfase: In viertallen lezen de kinderen individueel elkaars gedichten en geven elkaar
commentaar. Nadruk op het gebruik van de zintuigen.
Netfase (10 minuten): tekst verbeteren en in het net schrijven.

Nabespreking - Toelichting
De kinderen leggen hun teksten leesbaar neer zodat iedereen het kan lezen.
De kinderen lopen langs en lezen zoveel mogelijk teksten van elkaar.
Daarna gaat iedereen weer op zijn plaats zitten en worden de vragen klassikaal besproken.

Nabespreking
Vind je je eigen gedicht mooi? Waarom?
Staat iedere zin bij jou op 1 regel?
Welke rijmwoorden heb je gebruikt?
Wiens gedicht vind jij het mooiste. Waarom?
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