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Let’s connect! 
De kracht van verbinding binnen en buiten de klas

Werkblad Haiku & Elfje
  
Opdracht 1 | Schrijf je eigen haiku

a. Lees de informatie over het schrijven van een haiku.

Haiku
Een haiku is een kort, niet-rijmend gedicht. Een haiku gaat vaak over wat je 
ziet en ervaart in je omgeving. Ook is er in een haiku vaak sprake van een 
wending; er gebeurt iets onverwachts of tegengestelds. Een haiku bestaat 
meestal uit drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. 

Voorbeeld
Een haiku bouwt van   (5 lettergrepen)
zeventien lettergrepen   (7 lettergrepen)
een universum    (5 lettergrepen)

(Bron: Alfred Bakianyor Bakia)

b. Het onderwerp van je haiku is verbinding. Welke boodschap wil je overbrengen?

  

  

c. Welke wending wil je in je haiku verwerken en waarom?
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d.  Schrijf je haiku op kladpapier. Ben je tevreden en klopt het aantal lettergrepen? 
Schrijf je haiku dan hieronder op:

 Regel 1 (5 lettergrepen):  

 Regel 2 (7 lettergrepen):  

 Regel 3 (5 lettergrepen):  

e. Lees je haiku door en controleer of:
 - het aantal lettergrepen per regel klopt;
 - je haiku jouw boodschap over verbinding overbrengt;
 - je een wending in jouw haiku hebt verwerkt.

f.  Ben je nog niet helemaal tevreden over je haiku na je controle bij deelopdracht e? 
Verbeter je haiku en schrijf je nieuwe versie hieronder op:

 Regel 1 (5 lettergrepen):  

 Regel 2 (7 lettergrepen):  

 Regel 3 (5 lettergrepen):  

Opdracht 2 | Schrijf je eigen elfje

a. Lees de informatie over het schrijven van een elfje.

Elfje
Een elfje is een eenvoudige, compacte dichtvorm, die bestaat uit elf 
woorden op vijf dichtregels. De woorden worden als volgt verdeeld: 
de eerste regel = één woord 
de tweede regel = twee woorden 
de derde regel = drie woorden 
de vierde regel = vier woorden 
de vijfde regel = één woord, dat het gedicht samenvat

Voorbeeld
Liefde
kruipt in
je kleren en
is er moeilijk uitwassen
liefdesverdriet  

bron: Authentisme.be
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b. Het onderwerp van je elfje is verbinding. Welke boodschap wil je overbrengen?

  

  

c.  Met welk woord begint jouw elfje en met welk woord wil je het hele  
elfje samenvatten?

  

  

  

d.  Maak je elfje op kladpapier. Ben je tevreden en klopt het aantal woorden? Schrijf 
je elfje dan hieronder op:

 een woord:  

 twee woorden:  

 drie woorden:   

 vier woorden:   

 een woord:  

e. Lees je elfje door en controleer of:
 - het eerste woord jouw onderwerp duidelijk maakt;
 - elke regel uit het juiste aantal woorden bestaat;
 - je elfje jouw boodschap over verbinding overbrengt;
 - het laatste woord van je elfje jouw boodschap samenvat.

f.  Ben je nog niet helemaal tevreden over je elfje na je controle bij deelopdracht e? 
Verbeter je elfje en schrijf je nieuwe versie hieronder op:

 een woord:  

 twee woorden:  

 drie woorden:  

 vier woorden:  

 een woord:  


