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Gedichten over fantasiedieren
De Orrekiedor
In het land van de Orrekiedorren
daar zijn ze allemaal gek.
Daar hebben ze groene snorren
en vlaggetjes in hun nek.
Daar hebben ze koperen tenen
en veren op hun hoofd.
Ze eten er kiezelstenen,
met boter en suiker gestoofd.
Als je iemand ziet flaneren
met een grote groene snor,
en een hoofd vol wuivende veren,
dan is het een Orrekiedor.
A.M.G. Schmidt

Lijmen
Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een vogeltje,
Een veulentje,
Een varkentje.
Ze zijn gevallen.
Ze braken stuk.
Ik heb ze gelijmd.
‘t is bijna gelukt.

Het volgende gedicht van Annie M.G. Schmidt is minder bekend.
Het leuke van dit gedicht is dat ze heel precies een fantasiedier
beschrijft. Lees het gedicht voor en schrijf de kenmerken op zodat
de leerlingen ze goed kunnen onthouden. Laat ze daarna hun
eigen zeepoes tekenen.

De zeepoes
De zeepoes woont bij Katseveer.
Men ziet haar uiterst zelden.
Een enkele keer, bij stralend weer,
zwemt zij een beetje op en neer,
daar in de Oosterschelde.
De zeepoes heeft een vissenstaart,
een vissenstaart en vinnen.
Maar verder is zij dichtbehaard.
Ze jammert in de maand van maart
en kan uitstekend spinnen.
De zeepoes woont daar al zo lang,
al haast een jaar of zeven.
En voor de zeehond is zij bang,
maar verder gaat ze kalm haar gang.
Ze kan ook kopjes geven.
Ze heeft ook jonkies, ’t zijn er twee,
maar ’t zijn wel erg natte.
Ze zwemmen altijd met haar mee
daar in de diepe blauwe zee.
Het zijn zeelapjeskatten.

Ik heb drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een volentje,
Een veukentje,
Een vargeltje

De zeepoes woont bij Katseveer
tussen de mosselschelpen.
Gaat u ’s kijken, op ’n keer?
Maar als u haar niet vindt, meneer,
dan kan IK het niet helpen!

Joke van Leeuwen
Uit: Ozo heppie en andere versjes
Amsterdam: Querido, 2000

En in de buurt van Katseveer
daar is ze zeer geliefd.
De zeepoes, zegt een oude heer,
o ja, die zwemt hier wel ’s meer.
Daar is ze. Alsjeblieft.
A.M.G. Schmidt
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Laat de leerlingen een vrouwtje maken voor de vreemde vogel.

Vreemde vogel
Ik ben een vreemde vogel.
Ik knutsel aan mijn nest.
Helaas zit ik hier heel alleen
en vind dat niet zo best.
Al jaren ben ik aan het wachten
op een aardig vrouwtje
Want weet je dat is het probleem:
ben ik een kraai of kauwtje?
Of ben ik soms een papegaai?
Een krullevaar misschien?
Zo’n prachtig kleurrijk exemplaar
heb je nog nooit gezien!
Mijn veren rood als een tomaat
Kanariegele stippen.
Ik lijk beslist niet op een eend
en ook niet op de kippen
‘s Winters vlieg ik - ieder jaar weg naar het warme zuiden
Bij Alkmaar sla ik dan rechtsaf
en ga over IJmuiden
Maar volgend jaar wil ik zo graag
een vrouwtje aan mijn zij
Dan vliegen we gezellig samen
en zijn samen blij!
Wil jij een vrouwtje tekenen
en is ze helemaal klaar?
Doe haar dan voor me op de post
Dan trouw ik snel met haar
Ik maak voor ons een heel mooi nest
zij legt een kleurig ei
En na een aantal weken komt
er dan een vogeltje bij.
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