Wat weet je over Egypte?

GESPREKS- Heb jij een favoriete tekst van Josylvio?
ONDERWERPEN

Zoek je favoriete songtekst van Josylvio op

en leg uit waarom je dit zo’n goede tekst vindt.

Hiphopenjeleest geeft leestips die aansluiten op teksten van populaire rappers.
Op instagram.com/hiphopenjeleest is aanvullende informatie wat betreft de
relevantie van de titels te vinden. In dit document worden manieren gepresenteerd om er in de klas mee aan de slag te gaan, en zo leerling te stimuleren zelf
leesplezier op te zoeken. Leerlingen kunnen bovendien de hashtag #hiphopleest
gebruiken of hiphopenjeleest taggen op Instagram om foto’s van hun resultaten
of eigen leestips met het account te delen!

Joost heeft vele namen; is er iemand in de klas

met meer namen dan hij?

Wat is het verschil tussen een officiële naam
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en een roepnaam eigenlijk?

OPDRACHT: Verzin een artiestennaam voor

de persoon uit de klas met de langste officiële naam.

Josylvio rapt veel over ‘money’: wat zijn nog andere woorden die rappers gebruiken voor ‘geld’?
Scarface is een echte gangsterfilm.
Welke gangsters ken jij nog meer?
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OPDRACHT: Ont werp een nieuw, nog niet bestaand,
geldbriefje. Wees zo creatief mogelijk!
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Goed en kwaad, dag en nacht, blij en boos.

Wat zijn nog meer uitersten van elkaar?

Wat is de beste eigenschap van de persoon die naast je zit?
En wat is de slechtste eigenschap van jezelf?

OPDRACHT: Heb jij ook t wee gezichten? Zet jouw t wee

verschillende karakters uiteen in maximaal vijf zinnen!
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Tupac schreef een dichtbundel; welke dichters ken jij nog meer?

Nefertiti is een belangrijk persoon uit de

genwoordigen. Hoe zou je jouw buurt of woonplaats noemen?

Er bestaan vele standbeelden van haar. Van wie staat er een

Tupac rapte vaak over ‘de westside’, om zo zijn buurt te verte-

Tupac is inmiddels overleden. Wie is jouw favoriete artiest die er
niet meer is? Wat vind jij een mooi lied over de dood?
OPDRACHT: Schrijf een gedicht over jouw buurt of

iemand die je bewondert van maximaal acht regels.
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Egyptische geschiedenis. Ken jij er nog meer?
standbeeld in jouw woonplaats en waarom?

En wie zou er in jouw ogen een standbeeld verdienen?
OPDRACHT: Ont werp een standbeeld voor iemand die je heel erg
waardeert om wat diegene doet. Schrijf er ook bij wie het is en
waar het standbeeld moet komen te staan.

