
Stuur je gedicht (en je naam en leeftijd) 
voor 1 november naar: 

dierengedichten@cultuurconcepten.nl

Misschien win jij wel de hoofdprijs! De 
mooiste verzen komen op de site te 
staan.

Prijsvraag Kinderboekenweek 2008

Dierengedichten
Tijdens de Kinderboekenweek van 1 tot en met 10 oktober kun je overal de mooiste gedichten 
lezen. Op 4 oktober is het bovendien dierendag. Veel dichters hebben over dieren geschreven. 
Bijvoorbeeld Paul van Ostaijen en Remco Ekkers:

BERCEUSE PRESQUE NEGRE 

De sjimpansee doet niet mee 
Waarom doet de sjimpansee niet mee
                     De sjimpansee
                                is
                   ziek van de zee
Er gaat zoveel water in de zee 
Meent de sjimpansee

(Paul van Ostaijen)

POES

Bij ons woont een poes
of wij mogen wonen
in haar huis, zitten
op haar stoelen en bank.
We hoeven alleen maar
eten voor haar te kopen
drinken klaar te zetten
haar af en toe te strelen.
Soms worden we beloond
met kopjes of aanminnig 
gedoe.
Zij vangt de vliegen, jaagt
de muizen weg, steelt kaas
gooit planten om, rotzooit
met papieren, schreeuwt voor 

de dichte deur, komt dan
genadig binnen, vraagt geen 

huur.

(Remco Ekkers: www.remcoekkers.tk)

Cultuurconcepten daagt alle kinderen uit om 
een gedicht te schrijven over hun lievelings-
dier! Het gedicht mag rijmen, maar dat hoeft 
niet, en het mag zo lang zijn als je wilt en 
mag gaan over jouw favoriete dier. 

Misschien vind je het moeilijk om te 
beginnen. Dan kun je een gedicht maken 
met een van de volgende beginregels:

1. Een goudvis in een kom...
2. Mijn poes sluipt door de tuin...
3. Onze hond zit voor het raam...
4. Zie je daar die olifant

Deze vragen kunnen je helpen om geschikte 
woorden te bedenken voor je vers:

 • wat rijmt er allemaal op goudvis
    (of olifant, poes, hond etcetera)?
 • Waar denk je allemaal aan bij het woord 
   goudvis, olifant, poes of hond?
 • Welk geluid maakt jouw dier?
 • Waar woont jouw dier?
 • Wat ziet jouw dier?
 • Waarmee speelt jouw dier?
 • Wat eet jouw dier?
 • Waar slaapt jouw dier?
 • Hoe beweegt jouw dier?
 • Welke kleuren komen in je op als je aan 
    jouw dier denkt?

De mooiste woorden die je nu gevonden 
hebt kun je gebruiken in je gedicht. Succes 
en veel plezier bij het dichten!




