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Mijn grappige Valentijn! 
Een losse les over Valentijnsdag voor de bovenbouw van de basisschool. 
 
*Onderwerp: Valentijnsdag en poëzie. 
*Doel: Aan het eind van deze les hebben de kinderen een mini- poëzie- poster opgezet. 
*Aanpak: De kinderen maken kennis met een aantal liefdesgedichten of strofen/ liedteksten en 
gaan zelf aan de slag met de bestaande dichtregels/ liedteksten of maken een eigen tekst, die 
ze op een A4 poster verbeelden. Ze gaan met gekleurd papier (scheuren en plakken, niet 
knippen!) eerst een achtergrond maken, daarna maken ze de poster af met tekst op stroken 
papier van een contrasterende kleur. 
*Tijdspad: Deze les duurt ongeveer 60 minuten. 
 
Materiaal:  
-gekeurd papier (A4) voor de basis van de poster 
-Japans vloeipapier in diverse kleuren voor de achtergrond 
-(vlecht)stroken papier van verschillende breedtes voor de teksten 
-eventueel een mal met lettertypes 
-diverse gedichtenbundels: bijvoorbeeld: Al mijn later is met jou (Uitgeverij Querido), Het liefste 
gedicht (Uitgeverij Podium), Gedichten die mannen aan het huilen maken (Uitgeverij 
Prometheus) 
-of: gebruik een paar bij jouw klas populaire liedteksten van Nederlandstalige poplui! 
-of: uitgeprinte teksten van Beatle-liedjes, die allemaal over de liefde gaan! 
-of: gebruik integraal de tekst van ‘My Funny Valentine’ (Frank Sinatra)  
 
Start: 
-De kinderen zitten klaar aan hun werktafels. 
-Laat fragmenten van liefdesliedjes horen (Beatles, Blof, My Funny Valentine) of lees een 
gedicht of songtekst voor. 
Kern: 
-Praat met de klas over Valentijnsdag. 
-Wat weten ze ervan?  
-Wie heeft het uitgevonden?  
-Waarom heet het Valentijnsdag? 
-Hebben zij al eens een ‘Valentijn’ gehad? 
-Hoe voelt het om verliefd te zijn? 
-Welke liefdessymbolen kennen ze? 
Verwerking: tekst 
-Vertel de kinderen, dat ze nu zelf een kort liefdesgedicht gaan maken. Het hoeft niet te rijmen! 
Daarvoor kan je kiezen uit: 
1: Ze maken zelf een gedicht voor de eigen al dan niet bestaande Valentijn. 
2: Ze gaan aan de slag met stukjes tekst uit bestaande gedichten of songteksten. Die mogen ze 
kopiëren en verknippen en daarna op hun eigen manier door elkaar husselen en naar eigen 
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inzicht zo combineren, dat er met de woorden van een ander toch weer een eigen nieuw gedicht 
is ontstaan. 
(Bijvoorbeeld: My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. 
Deze oorspronkelijke tekstregel kan worden verknipt. Met de losse woorden maken ze een nieuw 
vers: My heart, you make me smile, funny Valentine! Dat kan ook met teksten van andere songs!!!) 
Verwerking: beeld 
-De kinderen maken op een gekleurd papier van A4 formaat een achtergrond voor hun tekst. Dat 
kan abstract blijven (sfeervolle kleurvlakken) maar mag ook Valentijns symbolen bevatten. 
(Hartjes, rode rozen, briefjes…) of het portret van hun Valentijn!!! 
TIPTOOL:Je kunt de verwerking ook helemaal digitaal laten doen! Kies dan een goed 
tekenprogramma op de computers! 
PresenteerTIPTOOL: maak er een expositie van! Film het maakproces en zet dat op Facebook! 
Laat de kinderen de gedichten aan elkaar voordragen! 
 
Veel plezier! 
 
 
 
 
 

 


