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IN DIT BOEK VIND JE…
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DROMENVLIEG 

Het lijkt of je ogen je bedriegen 

als je kinderen door de ruimte 

ziet vliegen!
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Slinger je door de jungle als Tarzan?

Flipper je door een tropische oceaan?

Of laat je je optillen en wegblazen door de wind?

Hoe zien jouw vliegdromen eruit?

Zweef je door de lucht als een acrobaat?
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ZO BEREIK JE

GROTERE HOOGTEN

1. Verzamel vliegwaardige spullen en kostuums 

om je ideeën vleugels te geven. 

Capes kunnen klapperen, vleugels goed 

flapperen. 

Met een bezemsteel kan een heks heel veel. 

Een propellerhoed is ook megagoed!

2. Neem je foto vanaf een hoge plek: een 

ladder, een balkon, een giraffennek of de 

schouders van je ouders. Zorg er wel voor 

dat een volwas sene je stevig vasthoudt.

3. Kijk hoe het er van bovenaf uitziet en leg 

daarna alles neer zoals jij het het mooiste 

vindt. Vraag je fotomodellen om zo te gaan 

liggen dat het lijkt alsof ze vliegen. Zo wordt 

de grond in een zucht de lucht!

Dit heb je nodig:

• Een ladder of een 

volwassene met 

sterke schouders

• Ruimte op een 

schoolplein of in 

een achtertuin

• Decorstukken
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VALVRIJE 

Dit had niemand ooit verwacht:

jij verslaat de zwaartekracht!
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Als je springt en duikt en zweeft,

voel je pas echt dat je leeft.

Op deze manier is zelfs vallen fijn.

Het doet namelijk nooit pijn!

Vlieg met ons mee door de lucht

of maak een stoere solovlucht.
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ZO ZET JE DE WERELD 

OP ZIJN KOP

1. Zoek een lege hoek van een kamer, met een  

kale vloer en muren. Draai jezelf in een val

lende houding.

2. Laat iemand een foto van je maken en draai 

de foto om.

3. Abracadabra: links en rechts worden onder 

en boven. Nu val je door de ruimte.

Dit heb je nodig:

• Een ruime, lege 

hoek van een 

kamer

• Lenige modellen
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WERELDENDROOM 

Met een camera in je hand

beland je zo in Luilekkerland!
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In het land van de reuzen is alles reusachtig,

niet alleen groter, maar ook extra prachtig.

Reuzenhalmen en megabloemen…

… maar help! Hoor ik daar een superbij zoemen?

Verzin waar je het liefste wilt zijn.

Op een besneeuwde berg? 

In een dorre woestijn?

Midden op zee? In een woud in de tropen?

De hele wereld ligt voor je open!




