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Door Caroline Wisse-Weldam 
 

Seizoenen 
 
Alle antwoorden zijn voorbeeldantwoorden. Als jullie heel andere antwoorden hebben, 
kunnen die dus zeker ook goed zijn. Overleg bij twijfel met je docent(e). 
 
 
Opdracht 1 
 
 
 Lente Zomer  Herfst  Winter  
Hoe is het weer? 
 

Nog een beetje 
koud, maar de 
zon gaat steeds 
meer schijnen, af 
en toe regen. 

Zon. Wind, regen, mist. Sneeuw, hagel, 
ijzel, kou. 

Welke kleding 
draag je? 

Zomerjas, 
paraplu. 

Korte broek, T-
shirt met korte 
mouwen, slippers, 
zwemkleding. 

Winterjas, 
regenpak. 

Winterjas, sjaal, 
wanten, muts, 
schaatsen, 
skipak. 

Wat zie je in de 
natuur? 

Bloesem, 
voorjaarsbloemen 
(narcissen, 
krokussen, 
blauwe druifjes, 
sneeuwklokjes), 
pasgeboren 
dieren. 

Veel bloemen, 
insecten. 

Paddenstoelen, 
bomen verliezen 
hun blad, 
gekleurde 
bladeren, mos, 
boomvruchten 
(kastanjes, 
beukennoten, 
eikels, 
dennenappels), 
eekhoorns. 

Bomen zonder 
blad, alles bedekt 
onder een laag 
sneeuw. 

Welke kleuren 
zie je? 

Geel, paars, wit, 
lichtgroen. 

Alle kleuren. Bruin, 
donkergroen, 
donkergeel, 
oranje, rood. 

Wit, grijs. 

Welke 
activiteiten 
onderneem je? 

Fietsen, 
wandelen. 

Zwemmen, naar 
het strand, buiten 
sporten, fietsen. 

Wandelen, 
uitwaaien op het 
strand. 

Schaatsen, skiën, 
snowboarden, 
spelletjes 
binnenshuis. 

Wat eet je? 
 

Asperges. Fruit, ijs. Wild. Erwtensoep, 
spek, 
stamppotten. 

Wat drink je? 
 

Thee, koffie, fris. Water, fris. Thee, koffie, fris. Warme 
chocolademelk, 
thee, koffie. 
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Opdracht 2 
 
 Lente Zomer Herfst Winter 
voorwerp 
 

Bloembol. Strandbal. Blad. Schaats. 

foto Zie hieronder. 
muziek 
 
alle 
seizoenen: 
De vier 
jaargetijden
van Vivaldi 

- Spring Break van 
Jump Smokers ft 
Pitbull 
- Het is altijd lente 
in de ogen van de 
tandartsassistente
van Peter de 
Koning 

- Year of Summer 
van Niels 
Geusebroek 
- Sonne van 
Rammstein 
- Summer Love van 
One Direction 

- Fallen Leaves van 
Billy Talent 
- November Rain 
van Guns n’ Roses 

- Winter of Love van 
Ilse de Lange 
- Winter Winds van 
Mumford and sons 
 

film 
 
alle 
seizoenen: 
The Narnia 

- Hope Springs 
- Bambi 

- (500) Days of 
Summer 
- I Know What You 
Did Last Summer 

- Twilight 
- Sweet November 

- Love Actually 
- Alles is liefde 
- The Holiday 

gedicht Zie hieronder. 
leesboek 
 
alle 
seizoenen: 
De Honger-
spelen 

- Koude lente van 
Lieneke Dijkzeul 
- Verboden voor 
ons van Maren 
Stoffels 

- 3 vriendinnen & 1 
fruitige zomer van 
Jody Lynn Anderson
- Die zomer van 
Wanda Reisel 

- Verstrikt van Mel 
Wallis de Vries 
- Wraak van 
Daniëlle Bakhuis 

- Oorlogswinter van 
Jan Terlouw 
- IJsbarbaar van 
Rob Ruggenberg 

 
 
Foto’s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lente zomer 
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Gedichten 
 
Lente 
 
Jij was zo hartverwarmend 
jij naast me in het gras. 
 
Je merkt het aan elkaar 
maar durft het niet te hopen. 
Ik voelde me al zo raar 
toen jij naast mij kwam lopen. 
Je merkt het aan elkaar. 
 
Uit: Mijn hoofd in de wolken, Karel Eykman, De Harmonie, 1994. 
 
 
Er zijn uren  
zonder jou. Soms. Misschien. Het is denkbaar. 
Er zijn rivieren met oevers vol boterbloemen 
zonder jou. Boten met hakkelende motoren, 
stroomopwaarts, 
zonder jou. 
Er zijn wegen zonder jou. Zijwegen, ongelukken, 
greppels. 
 
Vlinders zonder jou zijn er, distels. Ontelbare. 
Er is mismoedigheid zonder jou. Laksheid. Angstvalligheid. 
En er gaat geen uur voorbij, 
er is nog geen uur voorbijgegaan. 
 
Uit: Mijn winter, Toon Tellegen, Querido Amsterdam Antwerpen, 1987. 
 
  

herfst 

winter 
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Zomer 
 
wespen in een zwerm 
bij het limonadeglas 
houd je adem in 
 
Uit: Hai die koe, haiku voor kinderen, Mara Otten, Leopold Amsterdam, 1998. 
 
 
Waar ik naar verlang vandaag 
een frisse zomerjurk te dragen 
met blote schouders, een uitgesneden 
hals en rug en vooral goed 
los om de heupen 
 
waarmee ik dan de tuin in loop 
de zon schijnt warm, maar de wind 
houdt het draaglijk en brengt 
de jurk in beweging en dan 
 
ben jij er natuurlijk ook die 
de jurk al even mooi vindt en samen 
trekken we hem uit en hangen hem 
aan een tak 
 
en liggen te kijken in het gras naar 
zo’n frisse zomerjurk in een boom, daar 
verlang ik het meest naar vandaag. 
 
Uit: Waar je naar zit te kijken, Jo Govaerts, Kritak, 1994. 
 
Herfst 
 
Burchtje 
 
Zoals je daar zit: 
je neus tegen het glas 
van het natte raam. 
Helemaal in je zwijgen 
verdwenen. 
 
En ik 
aan de andere kant 
van de kamer. 
Armen over 
opgetrokken knieën. 
Burchtje 
met opgehaalde slotbrug. 
 
We houden van elkaar. 
Maar goed 
zijn we er niet in. 
 
Uit: Opgevouwen wit, Gil Vander Heyden, Bakermat, 1997. 
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Wie vrede wil 
 
Herfst 
en iedereen haalt zijn schouders op, 
trekt een mes 
en zegt: 
‘Ik weet wat ik wil. Ik wil vrede.’ 
 
(Ik niet. Ik wil jou.) 
 
Bladeren vallen van de bomen 
en iedereen camoufleert zich, 
graaft zich in, 
wapent zich tot de tanden 
en wijst: 
‘Daar  Daar ’-  
 
En de vrede komt eraan 
 op zijn beroemde sukkeldrafje. 
 
(Maar ik wil jou.) 
 
Uit: Wie A zegt, Toon Tellegen, Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2002. 
 
Winter 
 
Bij de bakker  
 
Al zoveel keer het kerstverhaal gehoord 
waarvan je alle woorden wel kunt dromen. 
Het is alsof de bakker, teruggekomen 
 
van vakantie, vertelt wat hem toch 
waarachtig overkwam. Je antwoordt ach 
en zo en heus, het is me wat en wacht 
 
totdat hij zwijgt, jij je bestelling krijgt. 
Maar later, thuis, tijdens een boterham, 
komt het verhaal aan zijn betekenis, 
 
van wat er iemand ergens ooit gebeurde, 
waarvan hij leeft en voortleeft levens lang. 
Je neemt een hap, je weet: jij leeft ervan. 
 
Uit: De bakker, de slager en de herders, Kerstpoëzie, Len Borgdorff, Mozaïek, Zoetermeer, 2007. 
 
Zweven 
 
Het sneeuwde toen. Op je wimpers 
nog geen kristallen. Maar in je haren 
glinsterde het even geheimzinnig 
als op de mouwen van mijn jas. 
 
De dwarrelende lucht 
bracht onze ogen in de war. 
Toch zag ik dat ik van je hield 
duidelijker dan toen wij nog niet zweefden. 
 
Uit: Liefdeswoorden, Adriaan Morriën, Cahier, 1997. 


