
Activiteit bij poëzieposter of raamgedicht ‘Dectie’ 

Poëzieles voor groep 1 t/m 4 

1. Introductie voorlezen gedicht 
Lees het gedicht voor precies zoals het er staat. Wie snapt wat er wordt gezegd? Lees vervolgens het gedicht voor zoals 
u denkt dat de woorden ‘horen’. Wat is het verschil? Hoe kan dat? 

2. Woorden in de war  
In dit dictee staan rare woorden. De schrijver lijkt wel een beetje in de war.  
Hij heeft allerlei letters door elkaar gegooid. En daar een gedicht van gemaakt.  
Zeg het woord zggeen hardop. Wie kan dit ook? Wat betekent dit woord?  
Doe hetzelfde met een ander gehusseld woord uit het gedicht. Wat is met deze woorden gebeurd? Waarom heeft de 
schrijver deze woorden eigenlijk zo opgeschreven?  

3. Husselwoorden  
Verzin een husselwoord en zeg dit hardop. Welk woord was het eerst? Wie van de kinderen kan dit ontdekken? Verzin 
samen een aantal husselwoorden.  
En kun je dat ook met een zinnetje?  

4. Een vreemde mus 
Laat de kinderen goed naar de poster kijken. Wat zien ze? Kennen ze deze vogel? Zien ze hem wel eens in de buurt? Wat 
is anders als bij een gewone mus? Heb je wel eens eerder een vogel gezien met een potlood als snavel? Kan dat eigenlijk 
wel?  

5. Dectie 
Het gedicht heet dectie, en als je letters omdraait staat er dictee. Wat is een dictee? Een dictee maak je om zo goed 
mogelijk te oefenen hoe je woorden schrijft. Wie kan een woord uit het gedicht zo goed mogelijk (over)schrijven? Neem 
een groot vel papier en laat de kinderen om de beurt een of meerdere woorden (over)schrijven, precies zoals ze het op 
de poster zien. Net zolang tot het hele gedicht er staat.  

6. Tot slot  
Een dictee heeft alles te maken met woorden, zinnen, schrijven en lezen. Welke dingen kun je bedenken die daarbij 
horen? Potlood, pen, papier enz. Verzin er samen zoveel mogelijk en verzamel ze; de kinderen tekenen, zoeken echte 
voorwerpen, knippen uit tijdschriften of zoeken op het net. Bevestig ze rondom het gedicht. Hang het gedicht op.  

7. Toegift 
Hoe het gedicht klinkt als je de woorden “gewoon” zou lezen hoor je via de volgende link. 
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https://www.youtube.com/watch?v=yj8uR81GTWs&index=1&list=UUkh9RUDkrF3NpHfUqoUG3GA
http://www.plint.nl/

