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Door Caroline Wisse-Weldam 
 

Seizoenen 
 
Inleiding 
 
De zon schijnt. Of het regent juist. Dat laatste is in Nederland helaas nog weleens het 

geval. Wat voor weer het is, hangt samen met het seizoen. 
 
Er zijn vier seizoenen: lente, zomer, herfst en 
winter. Elk seizoen heeft zijn eigen kenmerken. 
Zijn deze seizoenen ook terug te vinden in 
teksten, voorwerpen, muziek en foto’s? Jullie gaan 
op onderzoek uit! 
 

 
Opzet van deze lesbrief 
 
Deze lesbrief gaat over de kenmerken van seizoenen. Jullie onderzoeken wat deze 
kenmerken zijn en of deze kenmerken ook terug te vinden zijn in boeken, gedichten, 
voorwerpen, foto’s, films en muziek. 
 
Opdracht 1 
 
Vul samen met een klasgenoot het schema in. 
 
 Lente Zomer  Herfst  Winter  
Hoe is het weer? 
 

    

Welke kleding 
draag je? 

    

Wat zie je in de 
natuur? 

    

Welke kleuren 
zie je? 

    

Welke 
activiteiten 
onderneem je? 

    

Wat eet je? 
 

    

Wat drink je? 
 

    

 
 
Opdracht 2 
 
Hoe kun je deze kenmerken van de seizoenen terugvinden in teksten en muziek? Het 
seizoen kan verstopt zitten in de titel, het verhaal kan zich afspelen in een bepaald 
seizoen. 
Soms is het iets lastiger zoeken. Dan staat een bepaald gevoel centraal en kun je dat 
vergelijken met een seizoen. Je bent bijvoorbeeld verliefd in de lente en je wilt wraak 
nemen in de winter. Je voelt je alleen in de herfst en durft iets nieuws aan in de zomer. 
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Vul samen met een ander duo, met z’n vieren dus, het schema in. Jullie zullen op 
onderzoek uit moeten! 
Schrijf in het schema in de rij muziek de titel en de naam van de schrijver/muzikant op. 
In de rij film schrijf je de titel en in de rij boek de titel van het boek en de naam van de 
schrijver. 
Het gedicht schrijven jullie helemaal op. Vergeet ook hier niet de eventuele titel en de 
schrijver erbij te zetten. Jullie kunnen de gedichten op een apart velletje schrijven of 
typen. De foto’s kunnen daarbij gezet worden. 
 
In de bibliotheek kun je genoeg gedichten en leesboeken vinden. 
Op www.who-sang-that-song.com/season-songs.html staan alle Engelstalige hits over de 
seizoenen. Maar gebruik vooral je eigen ervaring en verbeelding! 
 
 Lente Zomer Herfst Winter 
voorwerp 
 

    

foto 
 

    

muziek 
 

    

film 
 

    

gedicht 
 

    

leesboek 
 

    

 
Opdracht 3 
 
Richt samen met je docent een tentoonstelling in. In elke hoek van het lokaal staat een 
seizoen centraal. De docent verdeelt de klas in vieren. Elk groepje richt een hoek in 
volgens één seizoen. Per hoek worden de muziek en de film gedraaid, het gedicht 
voorgedragen, de foto en het voorwerp tentoongesteld en uit het boek wordt 
voorgelezen. 


