
  Flynn-Stap 4-Een dutje 

Een mogelijke droom van Flynn1:   

Een reuzenhaan stapt de woonkamer binnen.  

Op zijn kam zit een elfje.   

Het elfje lijkt op Luna! 

‘Welgeko-ko-ri-ko-men!’, kraait oma.  

‘Zullen we dansen, monsieur de haan?’ 

Gil en Kato spelen cello.  

Oma en de haan dansen de kamer door.   

Luna- elfje zingt luidkeels mee.  

O wat zingt ze  vals: ‘ Shilingi elfu moja!  

Shilingi elfu moja. Shilingi elfu ei – ei - ei!’    

‘Prachtig!’, applaudisseert Gil. 

‘Kukeleku! Kokoriko! De haan … legt … een ei?   

‘Olàlà monsieur !’, juicht oma. ‘Het is u gelukt. Bravo !’ 

‘Goal! Goal! Goal!’   Gil trapt tegen het ei.   Het ei breekt in twee. 

Er komt iets uit het ei.  Het is klein en groen. Het is … 

‘1000 shilling!’, roept  oma.  

‘Heerlijk! Dat zal ik eens lekker bakken en opeten.’  

O nee! Flynn moet het geld redden. Dat kan hij best.  Hij moet het geld …. 

 

** Lees deze droom een paar keer expressief voor.  Leg een paar begrippen uit, indien 

nodig. Vraag aan de kinderen of ze de droom van Flynn een fijne of enge droom vinden en 

waarom. Laat de kinderen deze droom schilderen op een A3-blad, per twee. Je laat elk 

groepje kiezen voor verschillende aspecten uit de droom. De ene groep kan bijvoorbeeld een 

gebroken ei tekenen, een andere groep het elfje op de haan
2
, ... Het elfje lijkt op Luna.. Hoe 

zag Luna er ook weer uit? Ook de foto: “Luna pakt Flynn op “kan als inspiratiebron 

dienen. Vervolgens kan je van deze verschillende elementen een collage maken die niet 

chronologisch hoeft te zijn. Een droom is dat ook niet altijd. Een collage kan meteen het 

diffuse van een droom weergeven.. Deze collage kan je gebruiken als volwaardige vertelplaat 

bij de andere vertelplaten. *** De tekst kunnen de kinderen plakken, overschrijven of 

overtypen op de achterkant.  

** Je kunt een droomballonnetje laten tekenen naast het hoofd van Flynn die zijn dutje 

doet. (zie foto vertelplaat 8) en laten opvullen met een fragment uit de droom van Flynn.  

Zoals vaak gebeurt met dromen, wordt de droom van Flynn hier onderbroken.  Hoe zou het 

verder kunnen “aflopen”? Fantaseer verder? En teken…  

** Het ei dat in twee breekt lijkt als het ware op een “kindersurprise”. Je kan zo’n lege 

eitjes verzamelen en kinderen daar allerlei “surprises” in laten verstoppen.  Die 

verrassinkjes zijn dan voorwerp van een:  

                                                 
1 Met dank aan Marlies Algoet 
2 Gebruik de afbeeldingen van elfjes op http://nl.wikipedia.org/wiki/Elf en  http://megaveelkleurplaten.nl  (elfjes) als 

inspiratiebron om elfjes te tekenen.  
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*** schrijfactiviteit waarbij ze de droom van Flynn zo moeten veranderen dat hij die 

verrassing vindt…  

** een raadselspel: zoals in de droom: het is klein en groen, het is… zo moeten de 

kinderen eigenschappen beschrijven van hun verrassing . De anderen moeten raden 

wat het is en het ei openmaken. Hebben ze juist geraden?  

 

 


