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In het boek ‘Lisa is gewoon…anders’ kun je lezen dat Lisa het niet 

fijn vindt op school omdat ze wordt gepest. Bovendien heeft haar 

moeder problemen op het werk. Lisa wordt daar verdrietig van. In 

haar dromen vindt ze oplossingen. Haar droomvrienden helpen 

haar bij het vinden van een vriendin en de kinderen op school 

pesten elkaar niet meer.

In ‘Mijn Droomspeelboek!’ ga je van het verhaal van Lisa je eigen 

verhaal maken. Gaaf hè? De vragen in dit boek helpen je daarbij. 

Lees ze één voor één en bedenk je eigen antwoord. Dat is altijd 

goed, want het is jouw eigen antwoord!

Vind je het lastig om je eigen antwoorden te vinden? In dit 

Welkom
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speelboek  staan ook spelletjes die je kunt doen om je daarbij te 

helpen. We noemen ze beeldspelletjes omdat je gaat kijken met je 

ogen dicht! Luister naar het spelletje en doe meteen mee. 

•  Schrijf je antwoord op in je ‘Mijn Droomspeelboek!’ of maak 

er een tekening van.

•  Je kunt je zelfbedachte antwoord ook kleien, of knippen en 

plakken.

•  En misschien wil je jouw antwoord aan een vriend, vriendin 

of iemand anders vertellen.

In het boek ‘Lisa is gewoon…anders’ heb je gelezen dat Lisa 

droomvrienden heeft. Het zijn allemaal best grote dieren. 

Lisa vindt dat alle dieren meetellen, ook de kleine dieren, 

bomen, bloemen en planten.

Daarom hebben we in dit speelboek ook tekeningen van kleine 

dieren, bloemen en blaadjes gemaakt. Je mag ze zelf inkleuren.
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In dit hoofdstuk herinnert Lisa zich dat ze gedroomd heeft over 

dieren. Weet je het nog? Lees anders bladzijde 5 en 6 nog een keer.

Maakt dit verhaaltje je boos, verdrietig, 
bang of blij? Kleur het gezichtje dat past 
bij je gevoel.

Lisa droomt

Wat maakt jou boos, bang, verdrietig of blij?
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In haar droom komt Lisa dieren tegen die kunnen praten én 

luisteren. Als ze ’s morgens wakker wordt ziet ze de droom in 

beelden voor zich. Alsof ze naar een filmpje kijkt. Ze ziet de beelden 

met haar ogen dicht.

Weet je hoe dat kan?

Zullen we een spelletje doen om te kijken hoe dat gaat?

Droom jij ook weleens?
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Waarover droom jij?

Wat is jouw fijnste droom? 



Als iemand jou een verhaaltje vertelt, of als je een boek leest, zie je 

het verhaal dan voor je?  Ja/nee

Als je denkt aan wat je hebt gedroomd, zie je de droom dan voor 

je? Ja/nee

Het kan ook zijn dat jij het niet echt vóór je ziet. Het kan zijn dat jij 

het gewoon wéét.  Of dat je het vóélt.

Heb je het spelletje ‘Kijken met je ogen dicht’ gedaan? Dan kun je 

er hier over vertellen of je schrijft het op.

Lukte het om je leukste speelgoed te zien?

Of wist je het gewoon? 

Doe je mee?
Beeldspelletje

1: KIJKEN MET JE OGEN DICHT

Luister naar het spelletje.
Dan kun je meteen meedoen!

Ja Nee

Ja Nee

Of voelde je het?

Ja Nee
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Hoe zag het er uit? Welke vorm had het? 
Welke kleur(en)? Hoe voelde het aan?

Lukte het om je lievelingseten te zien?

Hoe zag het er uit? Welke vorm had het? 
Welke kleur(en)? Hoe smaakte het?

Ja Nee

Of wist je het gewoon?

Ja Nee

Of voelde je het?

Ja Nee
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Schrijf eens op, of vertel aan iemand, of 
het lukte om de roze olifant of de zak 
snoep niet te zien.

Wat heb je gedaan om de beelden niet te 
zien?
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Je kunt het ook kleien of er een knip- en plakwerk van maken.

Je kunt het ook kleien of er een knip- en plakwerk van maken.

Maak een tekening van
 iets dat je graa

g 

voor je ziet
. Of waar je gr

aag aan d
enkt.
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