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Door Caroline Wisse-Weldam

Beeldspraak
Opdracht 1
De antwoorden zijn voorbeeldantwoorden. Overleg met een of meer klasgenoten over
jouw eigen antwoorden.
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Die wolk is net als een koe!
Dat boek is als een juweel!
Die wolk lijkt wel een koe!
Dat boek lijkt wel een juweel!
Die wolk heeft de vorm van een koe!
Een koe van een wolk!
Een juweel van een boek!
Die wolk, een koe!
Dat boek, een juweel!

Opdracht 2
1
Zin
Bilal is in de wolken: hij heeft
een tien voor zijn toets.
Annabel is altijd vrolijk; zij is
het zonnetje in huis!
Danique is erg lief; zij heeft
een hart van goud.
Mijn ouders zijn draken; zij
geven mij steeds straf.
Er zit een gat in mijn hart,
omdat ik zo verdrietig ben
omdat mijn oma overleden is.
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Metafoor
in de wolken
het zonnetje
een hart van goud
draken
een gat

Voorbeelden van metaforen bij je eigen vergelijkingen uit opdracht 1:
●
Wat een koe!
●
Wat een juweel!

Opdracht 3
1

Je moet op alle vragen Nee hebben geantwoord.

2

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 you do zeker een badpakje aan
and then everyone kijkt naar je kont.”
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Controlevraag:
Kan een varkentje dromen?
Kan een varken turnkampioen worden?
Kunnen varkentjes praten?
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“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
can!’
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Kunnen varkens lachen?
Kunnen varkens turnen?

Uit: Ik juich voor jou, Edward van de Vendel, Querido, 2013.

Opdracht 4
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metafoor
personificatie
vergelijking zonder verbindingswoord
vergelijking met van
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