
4.ARCADIA
HOE KOM JE IN DE DROOMWERELD?

DENKEXPERIMENT
Wat als alle dromen uitkomen?
Wat als je nooit meer kan dromen?

FILOSOFISCHE TAALVRAAG
In welke taal droom je?

Wat is een droom?
Zijn dromen echt?
Als dromen niet echt zijn, kunnen zij dan 
wel bestaan?
Waarom dromen wij?
Waar komen dromen vandaan?
Kun je kiezen wat je droomt?
kun je leven zonder dromen?
Kan je dromen bewaren?
Kun je dromen waarmaken?
Kun je dromen vangen?
Waar is je droom als je wakker wordt?
Hoe weet je nu zeker dat je wakker bent?
Wat is het verschil tussen een droom- 
wereld en een echte wereld?
Als je in je droom beseft dat je aan het  
dromen bent, was je dan aan het denken in  
je droom?
Droom je zelf? Of is het iets of iemand 
anders die jou doet dromen?

Ga filosoferen met de kinderen. Kies één van 
onderstaande vragen om kritisch denken te 
stimuleren en om het gesprek een nieuw impuls 
te geven.

3.FILOSOFEREN

1.INSPIREREN

4A.VERANKEREN

Laat de kinderen een dromenvanger maken. 
De kinderen hangen er kaartjes aan waarin 
op de doeltaal staat geschreven wat ze wijzer 
zijn geworden over "Wat is dromen?" 
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Laat de kinderen in een kring zitten. Ga zelf 
midden in de kring op de grond liggen.  Vertel de 
kinderen je naar Arcadia gaat, het utopische 
land, het ideale-landschap, een droomwereld. Ga 
woelen. Vraag de kinderen om stil te zijn. Vraag
de kinderen om te zingen,... Je verzint van alles 
om maar in de droomwereld te komen. Vertel dat 
het je niet lukt om in de droomwereld te komen. 

4B.VERANKEREN

Laat de kinderen een droomwereld maken, 
alleen of samen. In de doeltaal schrijven ze er 
een blog bij. 

2.VERWONDEREN
Stel de filosofische startvraag: "Hoe komt de 
mens in de droomwereld?"

5.PRESENTEREN
Laat de kinderen elkaars dromenvanger of 
droomwerelden presenteren en de kaartjes of
blogs van elkaar lezen.
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