Kopieer eerst het bestand!

This varkentje
Een gedichtje in het Engels/Nederlands
Lezen, rijmwoorden zoeken en voordragen
Doelgroep bovenbouw

Wat ga je doen?
Lees het gedicht van Edward van de Vendel:
This varkentje
‘There was this varkentje from Holland,
and this varkentje had a dream.
He wanted to be a turnkampioen,
but zijn voetbalvarkentjesteam
said: "What? That is for whatjes!
You slingert alleen maar wat rond,
and then do you zeker een badpakje aan
and then everyone kijkt naar je kont.”’
“Ha ha ha ha ha ha ha,
ze lachten long en breed.
But people,
ze knorden wel different
toen varken zijn oefening deed.
Want hij won dus a golden medaille.
Zijn dream came hartstikke true.
So I say to you: Beste childeren,
if varken het kan,
why not you?
I say: Blijf in jezelf believen.
I say: The world will giggle misschien,
but I say: Just follow the varkentje,
let the world your kontje maar zien.
Let varkentje be your voorbeeld!
Let varkentje be your man!
Oh, I say to you,
heel mijn biggetjesland:
You
oinksolutely
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can!’
Uit de bundel: Ik juich voor jou (Querido, 2013)
Waar gaat het gedicht over?
Is het gedicht grappig? Wat maakt dat dit grappig is?
Lees het gedicht nog eens maar nu hardop. Het geeft niet als je niet precies weet
hoe je een woord moet uitspreken. Je kunt hulp vragen aan je vader/moeder.
Ook als je woorden/zinnen niet begrijpt.
Tijdens het lezen heb je waarschijnlijk gemerkt dat er woorden rijmen.
Ga op zoek naar deze rijmwoorden. Als je het gedicht overschrijft kun je de
rijmwoorden onderstrepen.
Lees het gedicht nog eens hardop en laat horen dat de zinnen rijmen. Lees het dus
zo mooi mogelijk voor.
Nu ben je klaar om het gedicht te laten horen aan wie jij maar wilt.
Neem het gedicht op als spraakbericht met je telefoon en stuur het door naar
je vader/moeder/broer/zus/opa/oma/buurman/buurvrouw...
Of ga skypen/ facetimen.
Praat samen over het gedicht. Waar gaat het over? Is het grappig?
Het gedichtje gaat over verschillende dingen.
Eén van die dingen is dat je in jezelf moet blijven geloven. Misschien herken je het
wel dat je soms iets wilt doen wat anderen maar raar of stom vinden. Of dat je iets
graag doet maar er niet zo goed in bent. Als je het gedichtje aan iemand laat horen
is het ook superleuk om de ander uit te dagen voor een wedstrijdje in slow motion.
Hier zijn geen verliezers. Iedereen kan het!
Ga allebei aan één kant van de kamer staan en loop in slow motion (maak heel trage
bewegingen, loop heel langzaam) naar de andere kant. Als je daar bent
aangekomen dan ga je juichen in slow motion. “You oinksolutely can!”

Wat heb je nodig?
Het gedichtje, iemand om het gedicht aan voor te dragen, eventueel een
telefoon/computer, eventueel pen/papier om het gedichtje over te schrijven en de
rijmwoorden te onderstrepen.
Deze tip komt van Angela - de Bibliotheek op School Consulent, Bibliotheek
Kennemerwaard

