
 

 
 

Alles kan in een droom 
Lesmateriaal bij ‘Apennoten’ 

Inleiding voor kringgesprek (optioneel): 
Vandaag gaan we het hebben over dromen. Wie weet wat ‘dromen’ zijn? In je dromen kan 
echt alles. Gekke en mooie avonturen meemaken. Allemaal dingen die in het echt niet 
kunnen, kunnen wel in een droom. Wie heeft er wel eens een hele spannende droom 
gehad? En wie een hele leuke droom? Vertel er eens over! 
 
Ik ken een liedje over dromen. Luister maar mee.  
 

 

 

 

 
  



 

 
 

Beluisteren 
‘Alles kan in een droom’ met zang kan je hier beluisteren   
De instrumentale versie kan je hier beluisteren. 
 

Knutselen en spelen 
Bij dit liedje is het leuk om de fantasie de vrije loop te laten. Laat kinderen hun eigen 
fantasie instrument in elkaar knutselen of maak een bestaand instrument van eerdere 
voorbeelden op de website van Apennoten. 

- Panfluit 
- Gitaar 
- Trommel 
- Shaker 
- Mondharmonica 

 

Wat hebben wij in de uitzending gebruikt? 
- Zelfgemaakte shakers 
- Zelfgemaakte bellenstokken 
- Zelfgemaakte claves 
- Zelfgemaakte hoeden 

 

De instrumenten uit de uitzending zijn ook gemakkelijk na te maken. De bellenstokken zijn 
bijvoorbeeld gemaakt van bierdopjes aan een stokje. Datzelfde stokje kan ook weer als 
claves dienen.  
 

Speelwijze 
Knutselen en Spelen: Denk allereerst met elkaar na over mogelijke fantasie instrumenten. 
Hoe zien ze eruit? Hoe klinken ze? Hierna mogen de kinderen hun eigen fantasie 
instrument maken of één van de voorbeelden hierboven. Deze kunnen ze vervolgens 
gebruiken tijdens het zingen van het liedje. Een andere optie is het uitbeelden van 
luchtinstrumenten. Hoe bespeel je bijvoorbeeld een luchtviool of een luchtdrumstel? 
 
Zingen: In de uitzending zingen de kinderen ‘extra’ tekst bij de eerste en laatste regel. Na 
de tekst ‘alles kan in een droom’ herhalen zij nog het woord ‘alles’ twee keer. (zie 
‘beluisteren’ versie met zang) Bepaal zelf of je het ook op deze manier zingt, of dat je de 
bladmuziek aanhoudt. Suggestie: Ook kan je er voor kiezen deze twee woorden door een 
‘koortje’ te laten zingen. 
 
Uitzending 
De volledige uitzending kan hier bekeken worden. 
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