
 

Komkommaar in de zon 
Flip heeft een schaduw 
 

Het is een zonnige dag. Kinderen spelen met hun schaduw. Ze doen dieren na, kijken hoe 
groot hun schaduw is en tekenen hun eigen schaduw met krijt op de grond. 
 
♪Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪ 

Hallo allemaal! De zon is er. Ja, ik zie de schaduw! Ik zie de schaduwen! Huh? Schaduwen? 
Ik zie mijn schaduw. Ja. Aha! En waar is mijn schaduw? 

En ik zie ook Flip! 

Ja, daar ben ik! Als de zon schijnt, heb je ook altijd een schaduw bij je, of je nou springt of 
rent, of loopt. Er is altijd schaduw. Kijk maar. We hebben allemaal een schaduw. Je kan ook 
leuke spelletjes spelen met de schaduw. We gaan nu de schaduw van Willem natekenen 
met een krijtje. 

De zon is heel heet en daarom, en anders als ie dan op de vloer schijnt, dan wordt ie 
helemaal een beetje zwart. 

Ja, dat is Willem. Dat zie je meteen. Eens kijken of onze schaduw hier ook is. Nee, hij is 
weg! Omdat hier de schaduw is van de boom. Daar is al een schaduw. Oh, oh, ja, maar waar 
zijn onze schaduwen dan? Hier, als je hier gaat staan. Oh, ja, daar is ie weer! Zo, nu gaan 
we alle schaduwen over elkaar heen doen. Zo. Kijk. Oh, dit is net een monster met zes 
armen! Even een streepje, zo lang ben jij. Nu eens even kijken hoe lang je schaduw is. Ja, 
dat is mijn schaduw. 

We moeten de stok goed leggen. Dit streepje is zo. Even goed leggen, ja. Oh ja. De schaduw 
is groter. Ja, de schaduw is langer. Ja. Groter. Ja. Hé, een vogeltje! Hallo! Ik vlieg!  

Nu nog eens even kijken naar de tekening van Willem. Hoe kon dat? Hoe kan dat? Ja, hoe 
kan dat? Hij is een beetje raar, de hand staat opeens niet goed, hij zat… Die past niet meer. 
Maar hoe kan dat? Hoe kan dat? Hé, eerst stond ik er nog helemaal goed in, maar nou… De 
zon laat het smelten. Dat heb ik toch niet gedaan?  

Hij is een beetje te klein geworden. De hand is nou een beetje zo klein. Ja, dit heeft de zon 
gedaan, die heeft ‘m kleiner gemaakt, die krijt. Ja. Want je gezicht staat een beetje hoog 
en deze hadden we hier niet. Nee. Maar dit staat een beetje klein. Als ik er met mijn voet in 
wil staan is deze recht en deze krom. 

En hoe werkt dit nou? Doe het dan eens? Jij bent de kleinste. Hm, ik vond het wel heel leuk 
hoor met die schaduwen! Dag, tot de volgende keer! 

Tot de volgende keer. 

Tot de volgende keer. 


