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Elfje   

 

Bouwstenen   : Teambuilding & Empowerment; Storytelling 

Materialen   : ja 

Soort oefening  : mondeling 

Duur van de oefening : 30 min. 

 

Doelstellingen 

De deelnemer kan een eenvoudig gedicht van elf woorden schrijven, gebaseerd 

op een zogenaamd kwintijn. 

Een kwintijn is een kort gedicht dat bestaat uit vijf regels, die niet hoeven te 

rijmen. 
Regel A  1 woord, een vaag of algemeen woord over het gekozen  
    onderwerp. 

Regel B  2 woorden, die het onderwerp beschrijven. 
Regel C  3 woorden, werkwoorden die bij het onderwerp passen. 

Regel D  4 woorden, die het gevoel over het onderwerp beschrijven. 
Regel E  1 woord, een specifieke term die meer uitleg geeft over regel  
    A. 

Voorbeelden 

Watermeloen 

Sappig, zoet 
Druipen, slurpen, smakken 

Eten maakt een knoeiboel 
Vrucht 

 

Sneeuw 
Lieflijk, wit 

Valt, danst, zweeft 
Bedekt alles op aarde 

Deken 

 

Kasteel 

Sterk, mooi 
Imponeert, verdedigt, overschouwt 

Symboliseert rijkdom en macht 

Burcht 
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Materialen 

Pen en papier 

 

Voorbereiding 

Verzamel enkele gedichten om als voorbeeld te dienen. 

 

Instructies 

 Lees samen de voorbeeldgedichten. 

 Leg uit wat een 'elf' of kwintijn is. 

 Verdeel de groep in duo’s.  

 Leg een thema op, of laat de duo’s zelf een eigen thema kiezen. 

 Als alle duo’s klaar zijn met het schrijven van hun gedicht, kunnen de 
deelnemers hun gedichten aan elkaar voorlezen.  

 

Tips voor de trainer 

 Verzamel alle gedichten. 

 Geef elk gedicht een aantrekkelijke lay-out en print ze uit. 

 Hang ze op in de klas. 

 

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu 

Taalvaardigheden  

 Luisteren 

 Lezen 

 Spreken 

 Schrijven 

Kennis 

 Woordenschat 

 Spelling 

 Poëzie / Rijm 

Sociaal-emotionele vaardigheden  

 Communicatieve vaardigheden 

 Plezier 

 Verbeelding, creativiteit en leren leren 

 


