
Reis door dromenland 

 

De kinderen zijn in de recreatieruimte binnengekomen. Ze hebben hun pyjama, nachthemd, 

hansop of hoe het ook heten mag aan. Sommigen hebben een slaapmuts op. De leidster zegt de 

kinderen welterusten en doet het licht uit: De kinderen kunnen gaan slapen. Na enkele ogenblikken 

volgt een lichtschijnsel en een fleurig gekleed personage komt binnen. Deze stelt zich voor als de 

droomwijzer. De kinderen zijn namelijk in dromenland aangekomen, maar moeten wel voor de dag 

aanbreekt, hun reis door dromenland hebben voltooid. Want als ze wakker worden, moeten ze 

natuurlijk gedroomd hebben en zijn uitgeslapen .... 

 

Bovenstaand verhaaltje vormt de inleiding van het spel 'Reis door dromenland'. De ruimte moet 

worden verduisterd en er moet enige effectverlichting worden aangebracht. De spelleidster 

verkleedt zicht zo excentriek mogelijk, in ieder geval erg fleurig, wellicht met witte kleding erbij. 

Dat wordt namelijk mooi geaccentueerd als je black light kunt gebruiken. 

 

Het is de bedoeling van het spel, dat de kinderen bijtijds hun reis door dromenland hebben 

voltooid. In het clublokaal hangt een grote klok (uitgesneden uit foto- of bordkarton). Deze begint 

om 20.00 uur, het tijdstip dat de kinderen gaan 'slapen' en gaat tijdens het spel rond tot 8.00 uur, 

het tijdstip van 'wakker worden'. De kinderen, de 'dromers' dus, kunnen op hun reis door 

dromenland 'tijd' verdienen, zodat ze gelijktijdig met de grote klok klaar kunnen zijn. Zij krijgen een 

klein kaartje met daarop een 'lege' klok getekend en kunnen per uitvoerde opdracht 

'tijdsegmenten' van circa een uur verdienen. Met twaalf van deze tijdsegmenten ben je dus 'klokje 

rond'. 

 

Opdrachten 

De opdrachten die worden uitgevoerd hebben natuurlijk te maken met dromen en slapen. 

 

Enkele suggesties: 

• In dromenland kun je worden wat je wilt: Politieman, piloot, beroepsvoetballer e.d. 

• Wellicht kun je een spelcomputer lenen met een vluchtsimulator, een spel waarmee je zelf 

de piloot kunt spelen. 

• De beroepsvoetballer moet proberen met een rietje een watten bolletje over een tafel in 

een doeltje te blazen. 

• De politieman moet proberen een geheime code te ontcijferen om achter de verblijfplaats 

van de bende te komen (geheimschrift, rebus). 

• Zet de beroepen waar je opdrachten voor hebt op een rijtje en laat de kinderen zelf enkele 



kiezen (zonder dat ze weten welke opdracht erbij hoort). 

• Griezelen hoort er natuurlijk ook bij in dromenland. Misschien heb je een aparte ruimte of 

kun je de gang gebruiken. Als je deze niet donker genoeg kan maken, kun je de kinderen 

ook blinddoeken. Laat de kinderen een touw vasthouden en zo langs allerlei obstakels 

voeren, zoals draadjes wol en lappen. Geluidseffecten verhogen de spanning. Blootsvoets 

over natte dweilen en dennenappels laten lopen maakt de opdracht nog spannender. 

• Laat de kinderen griezelmaskers maken. In veel handenarbeidboeken staan wel tips hoe je 

maskers kunt maken en met wat fantasie worden deze heel griezelig. 

• In dromenland groeien de meest vreemdsoortige planten en leven vreemde wezens. Als 

opdracht kunnen de kinderen een tekening maken van hoe zij zich dat voorstellen. 

• In dromenland durf je alles. Zet enkele dozen neer met alleen een gat waar je hand 

doorheen kan. De inhoud van de dozen is onbekend. Vraag de kinderen of ze in alle dozen 

willen voelen wat erin zit. Dik je verhaal een beetje aan. Er kan immers van alles in de dozen 

zitten, van griezelbeesten tot onkruid dat je handen paars maakt. Vul de dozen met: lucht, 

kleverige draadjes (spinrag), glibberige voorwerpen (zacht plastic ingesmeerd met zachte 

zeep), piepschuim e.d. 

• Luilekkerland is een buurland van dromenland. Daar kun je alles eten. Een tip is om tevoren 

een 'snoephuisje' te maken, zoiets als in Hans-en-Grietje met allerlei lekkernijen. Laat de 

kinderen maar iets snoepen. Je kunt de kinderen ook zelf zo'n huisje laten bouwen of ze iets 

lekkers laten klaarmaken. 

• Op de wolken lopen - Knip drie wolken uit. De spelers leggen een traject af door hun 

voeten op twee wolken te zetten en de derde voor zich neer te leggen. Hierop moeten ze 

overstappen, da andere wolk oppakken en weer voor zich neerleggen. 

• Vallende sterren - Een speler gaat op een ladder staan en gooit sterren naar beneden. Een 

andere speler moet deze sterren proberen op te vangen, voordat ze op de grond vallen. 

• Als alle kinderen 'klokje rond' zijn, is het spel afgelopen. De droomwijzer wenst de kinderen 

behouden terugkeer thuis en verlaat de ruimte. Het licht gaat uit. Dan gaat de deur open, 

de leidster steekt haar hoofd om de deur, doet het licht aan, wenst iedereen een goede 

morgen en heeft voor elk kind een kopje thee met een beschuitje. 

  



Wat zou jij graag willen worden? 

 

Dokter ... 

 

Probeer in de figuur hiernaast op de juiste plaats de 

volgende lichaamsdelen te benoemen: 

 

1. Oksel 

 

2. Scheenbeen 

 

3. Borstbeen 

 

4. Hart 

 

5. Navel 

 

6. Darmen 

 

7. Hersenen 

 

8. Sleutelbeen 

 

9. Maag 

 

10. Onderste rib 
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