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Dromen 
 

  

 

 

 

 

Iedereen droomt als je slaapt. Dat kan een fijne droom zijn over iets leuks. 

Dat kan ook een hele rare droom zijn. Of een enge droom, dat noemen wij “een 

nachtmerrie”. Dat is niet fijn.  

 

Soms droom je overdag, gewoon met je ogen open. Je denkt ineens aan iets leuks. 

En in je gedachten droom je lekker weg. Dat noemen we dagdromen. 

Ik kan soms dagdromen over gezellig samen eten met de hele familie. Dat mis ik in 

deze Coronatijd.  

Het is ook leuk om te dagdromen over andere leuke dingen. Over wat voor lekkers je 

wil koken vanavond.  

Of over een reis die je graag wil maken of over een mooi huis. Of over iemand op wie 

je een beetje verliefd bent.  

 

Waar wil jij graag over dromen ?  

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 



Oefening met o 

lang kort 

zoon zon 

droom – zoon – boom – pot – brood – boos – bos – oor – rok – top – poot - zon 

Kies het goede woord 

1. Het is lekker weer. De __________  schijnt.

2. Ik had een mooie____________ vannacht.

3. In dit bos staat een grote ____________ 
4. Ik heb het glas gebroken. Wordt niet ____________ .

5. Hij heeft  ____________ en 1 dochter.

6. Deze vogel staat op 1_____________ .

7. Zij kocht een lekker ____________ bij de bakker.

8. Ik hoor beter met mijn linker _____________ .

9. We bewaren het meel in een ______________ .
10. Zij draagt liever een ____________ dan een broek.

11. We klimmen naar de ______________  van de berg.

12. Ik kocht een ______________ bloemen op de markt.



enkelvoud meervoud 

zoon zonen 

zon zonnen 

droom ______________ 

bos ______________ 

brood ______________ 

rok ______________ 

poot ______________ 

pot ______________ 

Liedje Spinvis – Kom terug 

https://www.youtube.com/watch?v=k4Gmjo8FEAk 

Gooi een steen naar de dag 

Zo ver als je kunt 

https://www.youtube.com/watch?v=k4Gmjo8FEAk


Spoel het zout van je huid 

Doof het vuur 

Volg het spoor dat er ligt 

Zoek niet wat er nooit meer is 

Was het zand uit je haar 

Geef een naam aan ieder jaar 

Drink de tranen op je hand 

Zwijg er van 

Erf de ogen van je kind 

Kijk er door 

Koester je geheime hart tot het eind 

Reis ver, drink wijn, denk na 

Lach hard, duik diep 

Kom terug 

Droom een boot in de zon 

Geef hem zeilen en wind 

Kus een droevige mond heel zacht 

Voor de dag begint 

Bewaar een steen in je tas 

Uit het land waar je sliep 

Waar je de wonden opliep 

Waar een koninkrijk verging 

Haal de parels uit de zee 

Geef ze weg 

Vecht met alles wat je hebt 

Verlies het goed 

Wacht dan tot het lichter wordt 

Je hebt de tijd 

Reis ver, drink wijn, denk na 

Lach hard, duik diep 

Kom terug 



Oefening 

Kies het goede woord 

gedroomd – dromerig – dromen – droomde - droom 

We ____________ elke nacht.  

Vaak weet ik ’s ochtends niet wat ik heb ____________.  

Wat ____________ jij gisteren?  

Hij kijkt _______________ naar buiten. Hij denkt vast aan iets fijns. Hij heeft een 

______________ .  

Een nare ______________ noemen we nachtmerrie. 

Een beroemde dromer: Martin Luther King 

In het jaar 1968 werd Martin Luther King vermoord. Hij was in die tijd een belangrijke 
leider. In deze tijd is hij nog steeds een groot voorbeeld voor vele mensen. Elk jaar 
op 18 januari herdenken vele mensen zijn dood.  



Multiculturele samenleving 
In veel westerse landen wonen mensen uit verschillende landen in vrede naast 
elkaar. Dit noemen we: multiculturele samenleving. Dit wilde Martin Luther King 
graag in Amerika bereiken. 

Ongelijk 
Rond 1950 werden donkere Amerikanen slechter behandeld dan de blanke 
Amerikanen. Hij wilde dit veranderen. Hij vond dat iedereen gelijkwaardig is. 

Toespraak 
Martin Luther King hield op 28 augustus 1963 een toespraak in Washington, de 
hoofdstad van de Verenigde Staten. Het werd een beroemde toespraak. 250.000 
Amerikanen waren erbij.  

I Have a Dream 
“Ik heb een droom”, zei Martin Luther King. Hij droomde van een wereld waar alle 
mensen gelijke rechten hebben. Waar mensen elkaar niet veroordelen om hun 
huidskleur. Hij kreeg in 1964 de Nobelprijs voor de Vrede en er kwamen regels in de 
wet voor gelijke behandeling. 

Vermoord 
Op 4 april 1968 werd Martin Luther King beschoten op het balkon van zijn 
hotelkamer. De dader was het niet eens met zijn ideeën. De dader is gevonden. Hij 
kreeg 99 jaar gevangenisstraf. 

Filmpje 

https://schooltv.nl/video/clipphanger-wie-was-martin-luther-king/ 

https://schooltv.nl/video/clipphanger-wie-was-martin-luther-king/


Spreekwoorden 

Bedenk wat dit betekent: 

Zijn droom gaat in vervulling. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Om te bekijken: een grapje  Samson & Gert - Droom - YouTube 

Om te luisteren: dromerige muziek  Rustige, Ontspannende Muziek voor de 

Herfst - Beethoven, Rachmaninov, Fauré ea - Live Concerten - YouTube 

Tot volgende keer! 

https://www.youtube.com/watch?v=BQB1wb2uFA8
https://www.youtube.com/watch?v=2GzNbFxsmvI
https://www.youtube.com/watch?v=2GzNbFxsmvI
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