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Woorden kun je lezen en schrijven, dat weet 
iedereen. Maar spelen, bouwen of tekenen met 
woorden doe je vast niet iedere dag. Van een 
grappige zin kun je ook een tekening maken. En als 
je van een gedicht een tekening maakt, dan heb 
je een beeldgedicht. In deze PDF staan een paar 
voorbeelden en als je de drie stappen volgt, weet je 
hoe je zelf beeldgedichten kunt maken. 

Veel plezier! 
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Stap 1: vormen met woorden 
Kies een makkelijke vorm om te oefenen, 
bijvoorbeeld een vierkant. Hoe vaak gaat 
het woord ‘vierkant’ in een vierkant? Met de 
computer kom je er snel achter, maar met 
gekleurde stiften of potloden wordt de vorm 
vast veel mooier. 



Stap 2: woorden stapelen 
Van woorden kun je ook een 
ingewikkelde vorm bouwen. 
Wat vind je van deze boom, 
gemaakt van de woorden ‘blad’, 
‘appel’, ‘stam’ en ‘wortel’? De 
woorden zijn als gekleurde 
steentjes gestapeld. Hoe ziet 
deze boom eruit in de winter? 
Welke woorden gebruik je dan?
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Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssst 
die honden wees toch stil Mama Barberin bakt de 

allerlekkerste pannenkoeken. Met appelstroop en 
stroop en poedersuiker en soms met jam. Het is zo’n herrie 

ssst als het stil is in de nacht hoor je alles bla�en Vitalis heeft 
een aapje en een baard het aapje heeft geen baard het aapje niet 

1 aap  en 1 hond en nog 1 hond en nog 1 hond en nog 1 hond en 1 kind. 
Rémi.  En we hebben allemaal honger en dorst en de honden bla�en 

en bla�en en bla�en In de keuken op het krukje rook het naar pannen-
koeken en moeder Barberin zong zacht Mammamamamamamamama 
mamamamamamamammamamamamammamamamamamamama Ik 
ben ben bang ik ben bang ik ben stoer ik ben bang ik ben bang ik ben bang 
ik ben bang In mijn mond past een hele pannenkoek tegelijk. Als je dan 
praat vliegen de stukjes uit je mond naar buiten.  Dan moest ze dweilen. 
Ik heb zin in een pannenkoek met stroop. Wafwafwafwafwafwafwaf 
wafwafwafwafwafwafwafwafwafwafwafwafwafwafwaf ssssssstt mijn 
buik rommelt harder dan die van de honden ssssst buik ssssst honden 
sssst het mos is zacht de lucht is zwart het is zo stil ik houd de wacht 
Vitalis snurkt een beetje. Ik zou het nooit kunnen. Je eigen kind ver-

kopen. Sssssssssssst. Ik mag niet huilen, niet huilen, nee, niet 
huilen, niet huilen, niet huilen. Wat doe je nou. Drup drupdrup 

drup drup drup drup drup drup drup Mijn tranen zijn zout, 
ze prikken op mijn tong. Best lekker. Hoor je dat, hoe 

stil die herrie is? Sstwafssstwafsstwafssst Een 
pannenkoek met  zoute tranen. En een 

beetje spek Ik ben Rémi. Mijn naam 
is Rémi. Hoor je dat? 
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Stap 3: beeldgedicht
Schrijf een kort verhaal of een 
gedicht dat past bij het verhaal  
Alleen op de wereld.
Kies eerst een hoofdpersoon: dat 
kan Rémi zijn, maar ook een van de 
dieren of de oude man Vitalis. Of 
een van de instrumenten, zoals de 
harp die het lievelingslied van Rémi 
speelt. Je kunt van alles verzinnen, 
belangrijk is dat je een onderwerp 
kiest dat je goed kunt tekenen. 
Maak het dus niet te ingewikkeld!
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