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WAT?

WEROM?

HOE?

TINK DY TÛK!

Je hebt plezier met elkaar!
Je leert de ander kennen.
Je leert kritisch denken.
Je leert samenwerken.
Je leert jezelf kennen.

Je leert dat de wereld niet zwart-wit is.
Je ontwikkelt je taal.

Je leert beter rekenen.
Je leert communiceren.

Je werkt aan burgerschap 
en 21e eeuwse vaardigheden.

Breng een aanleiding in 
verband met een al bestaand 

filosofisch onderwerp. 
 1. Inspireren: verhaal, gedicht, nieuws, ...

2. Verwonderen: stel een filosofische 
startvraag 

3. Filosoferen: socratische houding 
aannemen en de zes socratische 
vragen in één les (doorvragen).

4. Verankeren: het gesprek 
verankeren en verdiepen.

5.presenteren
 
 

Filosofie=vriend van de wijsheid
   

Samen heel goed nadenken over 
vragen waar we nog geen antwoord 
op hebben. Door te redeneren, door 

logisch en kritisch te denken en 
door de dialoog aan te gaan.

1.ACHTERGRONDINFORMATIE
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Heb een open, socratische houding:
"Ik weet dat ik niets weet." Geef
niet je eigen mening. Laat elk kind

schitteren! 
 

Hanteer ontvangst
feedback i.p.v. positieve
of negatieve feedback.
Stel socratische vra-
gen, problematiseer!

Heb oog voor het
filosofische: ga op zoek naar
argumenten en de waarden

en normen daar weer achter!

Doorbreek de IRE-structuur:
stimuleer zelfselectie, stel infor-
matiezoekende vragen. De kinderen
praten en onderzoeken samen!

 Volg de denklijn van de
kinderen! Zorg dat ze bij
het onderwerp blijven!

Luister goed, wees oprecht
nieuwsgierig! Gebruik de kracht

van de stilte! 

 HEB DE SOCRATISCHE HOUDING!
www.tinkdytuk.nl

STEL DE ZES SOCRATISCHE VRAGEN!
1.Ophelderingsvraag: 

Kun je dat uitleggen? Wat bedoel je
met? Is dit wat we willen zeggen? 

2.Bewijsvraag: 
Waarom denk je dat? Kun je dat
aantonen? Kun je een voorbeeld

geven? 

3.Tegenovergestelde vraag: 
Is dat altijd zo? Wie denkt wat an-
ders? Kan het tegenovergestelde
waar zijn? Stel je voor dat...? Wat

als...?                                   

4.Bouwvraag: 
Dan geldt dat ook voor...? Dan be-
tekent dat...? Ja en...? Wie kan daar

op doorgaan?

5.Conclusievraag:

 Wat hebben we ontdekt? Kunnen
we dit samenvatten? Hebben we
een antwoord op onze vraag?

6.Evaluatievraag: 
Hoe ging het gesprek? Ben je wijzer
geworden? Denk je nu anders? Hoe

was je inbreng?
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2. MEERTALIG FILOSOFEREN 
Met filosoferen kun je werken aan meerdere profielen/kerndoelen. Kies als leerkracht het
profiel/kerndoel en de doeltaal waar je aan wilt werken (bijvoorbeeld Fries of Engels). Lees hieronder
vervolgens wat je in elke fase van een filosofische les kunt doen om je doelen te halen.

Doel: leren filosoferen en positieve attitude voor een andere taal (Profiel F).
Stap 1 Inspireren: Verhaal/gedicht/boek/ etc. wordt voorgelezen/ verteld in de doeltaal.
Stap 2 Verwonderen: De filosofische startvraag wordt in de doeltaal gesteld.
Stap 3 Filosoferen: Het filosofische gesprek vindt plaats in het Nederlands of in de taal waar de leerling
zelf voor kiest.
Stap 4 Verankeren: De schriftelijke verwerking van het filosofische gesprek vindt plaats in het
Nederlands.
Stap 5 Presenteren: De geschreven filosofische teksten/gedichten worden in het Nederlands
voorgelezen.  

Doel: leren filosoferen, positieve attitude , luisteren en spreken in een andere taal (Profiel D).
Stap 1 Inspireren: Verhaal/gedicht/boek/ etc. wordt voorgelezen/ verteld in de doeltaal.
Stap 2 Verwonderen: De filosofische startvraag wordt in de doeltaal gesteld.
Stap 3 Filosoferen: Het filosofische gesprek vindt plaats in de doeltaal.
Stap 4 Verankeren: De schriftelijke verwerking van het filosofische gesprek vindt plaats in het
Nederlands.
Stap 5 Presenteren: De geschreven filosofische teksten/gedichten worden in het Nederlands
voorgelezen.  
 
Doel: leren filosoferen, positieve attitude, luisteren, spreken en lezen in een andere taal (Profiel C).
Stap 1 Inspireren: Verhaal/gedicht/boek/ etc. lezen de leerlingen zelf in de doeltaal.
Stap 2 Verwonderen: De filosofische startvraag wordt in de doeltaal gesteld.
Stap 3 Filosoferen: Het filosofische gesprek vindt plaats in de doeltaal.
Stap 4 Verankeren: De schriftelijke verwerking van het filosofische gesprek vindt plaats in het
Nederlands.
Stap 5 Presenteren: De geschreven filosofische teksten/gedichten worden in het Nederlands
voorgelezen.  

Doel: leren filosoferen, positieve attitude, luisteren, spreken, lezen en schrijven in een andere taal
(Profiel A).
Stap 1 Inspireren: Verhaal/gedicht/boek/ etc. lezen de kinderen in de doeltaal.
Stap 2 Verwonderen: De filosofische startvraag wordt in de doeltaal gesteld.
Stap 3 Filosoferen: Het filosofische gesprek vindt plaats in de doeltaal.
Stap 4 Verankeren: De schriftelijke verwerking van het filosofische gesprek vindt plaats in het de
doeltaal of de leerling schrijft het eerst in de taal waar het voor kiest en vertaalt het daarna in het Fries
met behulp van digitale middelen of woordenboek.
Stap 5 Presenteren: De geschreven filosofische teksten/gedichten worden in de doeltaal Fries
voorgelezen.  
 



3.WIE IS DE STERKSTE IN DE NATUUR?

4.VERANKEREN
Laat de kinderen een tekening maken van wat 
zij het allersterkste in de wereld vinden. 
Schrijf er in de doeltaal hun verhaal bij.

1.INSPIREREN
Ga in een kring zitten en lees het boek voor:
'Mûske myn famke' tot de bladzijde waarin de 
kluizenaar zegt: "Kom mei, en hy pakte har hân."

3.FILOSOFEREN

Moet je groot zijn om sterk te zijn? 
Kun je lief zijn en sterk? 
Moet je spierballen hebben om sterk te 
zijn?
Moet je slim zijn om sterk te zijn? 

Ga filosoferen met de kinderen. Kies één van 
onderstaande vragen om kritisch denken te 
stimuleren.

GROEP 
1/5

AFSLUITING
Vertel dat de mûske ook de sterkste gevonden 
heeft. is het hetzelfde als wat de kinderen 
dachten? Lees het boek uit. Vraag na afloop: 
ben je het met mûske eens?

Ga filosoferen met de kinderen. Leg de volgende 
plaatjes in het midden van de kring neer: een 
muis, een berg, de wind, de zon en een wolk . 
Benoem de plaatjes en vraag nu aan de kinderen 
wie of wat zij denken dat de sterkste is. Kunnen 
ze het eens worden en de plaatjes eensgezind 
op volgorde neerleggen van sterkste?

3B.FILOSOFEREN

2.VERWONDEREN
Stel de filosofische startvraag: "Wie/wat is het 
sterkste in natuur?"

5.PRESENTEREN
Laat de kinderen hun tekening presenteren in 
de kring en erbij vertellen.
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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?" 

GROEP 
1/8

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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5.IS ER STILTE IN DE NATUUR?

DENKEXPERIMENT
Wat als niemand op de wereld meer 
stilte zou ervaren?

FILOSOFISCHE TAALVRAAG
Is geluid een taal?
Heeft de ene taal een mooier geluid dan 
de andere taal?

Hoe stil is de natuur?
Is stilte een geluid?
Is stilte een vriend?
Wanneer doet stilte zeer?
Wat is de allerstilste stilte?
Zijn er verschillende soorten stilte?
Hebben dieren stilte nodig?
Wat is het stilste beest?
Waarom ervaren de mensen de natuur als stil?
Kun je verdrietig worden van stilte?
Maken natuurgeluiden de mens gelukkig?

Ga filosoferen met de klas. Kies één van 
onderstaande vragen om kritisch denken te 
stimuleren en om het gesprek een nieuw impuls te 
geven. Kijk ook bij de vragen bij denkexperiment en 
filosofische taalvragen. 

3.FILOSOFEREN

1.INSPIREREN 4.VERANKEREN

Ze nemen geluiden op in de natuur met 
ipad of telefoon. Dit bewerken ze eventu- 
eel met een digitaalprogramma tot een 
muziekstuk. Laat het tenslotte aan elkaar 
horen. Vinden ze het aangenaam klinken 
en waarom? Zit er stilte in? 
Laat de kinderen een landschap 
verklanken met de klankmiddelen die 
voorhanden zijn: body-sound, stem, 
materialen, etc. Laat ze oefenen en 
daarna aan elkaar presenteren. Vinden ze 
het aangenaam klinken? Zit er stilte in? 
Wat voor landschap werd er verklankt?

Laat de kinderen in groepjes een soundscape 
maken.

1.

2.

GROEP 
5/8

Vertel dat je gelezen hebt dat mensen graag de 
natuur opzoeken, en een van de redenen is dat 
het er stil is. Maar is dat ook zo? Hoe stil is de 
natuur? Gaan mensen niet juist de natuur in om 
andere geluiden te horen dan de allerdaagse? Je 
wilt dit met de klas onderzoeken. Ga met de 
leerlingen naar buiten en ga zitten of liggen in 
een stukje natuur. Laat de kinderen de ogen 
sluiten en goed luisteren. 

FILOSOFISCHE UITSPRAKEN
"De grootste gebeurtenissen zijn niet onze luidste, 
maar onze stilste uren."
(Friedrich Wilhelm Nietzsche, filosoof)
"De stilte is een vriend die je nooit verraadt."
(Confucius, Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C)
"De stilte van de natuur heeft veel geluiden."
(Adriaan Roland Holst, Nederlands schrijver 1888- 
1976)
"De stilte is de enige taal van de mens, wanneer 
hetgeen hij ondervindt te machtig is."
(Alphonse de Lamartine, Frans dichter, staatsman en 
geschiedkundige 1790-1869)

2.VERWONDEREN
Stel de filosofische startvraag: "Is er stilte in de 
natuur?" Laat de kinderen in tweetallen aan 
elkaar fluisteren wat ze horen. Horen ze stilte? 
Horen ze geluiden? Wat voor geluiden? Hoort de 
ander dat ook? Ga daarna in een kring met elkaar 
filosoferen.
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6.HEEFT HET BOS EEN BEGIN?
DENKEXPERIMENT
Wat als je het begin kunt ruiken?

FILOSOFISCHE TAALVRAAG
Heeft taal een einde?
Heeft taal een begin?
Mag je een nieuwe taal beginnen?
Is er iemand die bepaalt wat het begin of 
einde van een taal is?

Heeft alles een begin? (Heeft de zee een begin, 
heeft het strand een begin, een schelp, etc.) 
Heeft alles een eind?  
Is er een eind als er geen begin is? 
Kan een eind ook een begin zijn? 
Wie bepaalt wat het begin is? (Mag je dat zelf 
bepalen, is daar een baas voor, zijn daar regels 
voor, …) 
Hoe ziet een begin/einde eruit? 
Kun je het begin/einde ruiken? 
Is het belangrijk om het begin van iets te 
weten? 
Is het belangrijk om het eind van iets te weten? 
Heeft iedereen hetzelfde begin? 
Waar begint en eindigt jouw lichaam? 
 Is er een verschil tussen oneindig en bijna 
oneindig?
 Bestaat er hier op aarde iets dat oneindig is? En 
elders?
 Kan je van iets dat oneindig is een voorstelling 
maken?
Is ons leven eindig of oneindig?

Kies één van onderstaande vragen om kritisch 
denken te stimuleren en om het gesprek een nieuw 
impuls te geven. Kijk ook bij denkexperiment en 
filosofische taalvraag.

 

3.FILOSOFEREN

1.INSPIREREN

Ga filosoferen met de kinderen. Stel de filosofische 
startvraag:
"Heeft het bos een begin?"

Abel: "Kijk, een boom!" 
Mieke: "Wat leuk, een bos!"
Abel: "Ja maar, één boom is toch geen bos?"
Mieke: "Waarom vind jij van niet?"
Abel: "Omdat een bos uit meerdere bomen bestaat."
Mieke: "Hoeveel bomen dan? Zijn twee bomen wel 
een bos?" 
Abel: "Hmmm, ik denk van niet. Want twee bomen 
hebben geen begin."
Mieke: "Wanneer begint een bos dan?" 4.VERANKEREN

Laat de kinderen over wat ze nu geleerd 
hebben over oneindingheid, opchrijven in één 
oneindige zin.

FILOSOFISCH DENKKADER
Is iets oneindig als we het niet in een getal 
uit kunnen drukken? Is iets oneindig als de 
grens niet duidelijk is? Is iets oneindig 
omdat wij het ons niet voor kunnen stellen?
Drie beelden en drie bewegingen bij 
oneindig:
 1. Een cirkel: je kunt ‘eindeloos’ blijven 
rondgaan; je komt weer terug waar je 
begonnen bent.
 2. Een grote hoop: je kunt ‘eindeloos’ 
blijven tellen, je raakt nooit klaar.
 3. Een land zonder grenzen: je kunt 
‘eindeloos’ blijven doorreizen, er komt geen 
einde aan.

GROEP 
6/8

Laat twee kinderen onderstaande dialoog voorlezen.

2.VERWONDEREN

5.PRESENTEREN
laat de kinderen elkaars oneindige zinnen 
voorlezen.
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7.HOE ZIET EEN KINDERARCADIA ERUIT?

FILOSOFISCHE TAALVRAAG
Wat is de ideaalste taal?

5.PRESENTEREN

Laat de kinderen een Arcadia tekenen/ 
schilderen/knutsen/bouwen en in de doeltaal 
bij elk object schrijven wat het is en waarom 
dat in Arcadia te vinden is. 

Lees voor wat wikipedia zegt over Arcadia:
Arcadië of Arcadia is een utopisch land vol 
bloemen, fruit en bossen, helder water, 
vogelzang en een eeuwige zomer. Al in de 
klassieke oudheid maakten deze elementen 
deel uit van een ideaal-landschap dat er ooit 
geweest zou zijn in een verloren Gouden Tijd 
aan het begin van de geschiedenis van de 
mensheid. De naam komt van de 
gelijknamige Griekse streek op de 
Peloponnesos.

DENKEXPERIMENT
Wat als er alleen maar zomer zou zijn?

1.INSPIREREN

Laat een foto van 'The garden of earthly delights' zien. De meningen over de betekenis van het 
schilderij van Jeroen van Bosch lopen uiteen: het is een droomwereld, het is een ideaal- 
wereld, het is het aards paradijs, het is de zondigheid van de mens, ... Wat vinden de kinderen?
Wat vinden ze de ideaalste wereld: het linker, het midden of het rechtse paneel? Waarom?
Tip: doe een online interactieve tour: https://archief.ntr.nl/tuinderlusten/#klokhuis. 

2.VERWONDEREN

Is het ook het ideaalste landschap voor 
dieren?
Kunnen kinderen een ideaal landschap 
maken?
Kan de mens een ideaal landschap maken?
Kan de natuur een Arcadia maken? 
Kan een ideaal-landschap blijven bestaan?

Kies één van onderstaande vragen om kritisch 
denken te stimuleren en om het gesprek een 
nieuw impuls te geven. Kijk ook bij 
denkexperiment en filosofische taalvraag.

GROEP 
6/8

In het schilderij zie je geen kinderen. 
Stel de filosofische startvraag: Hoe ziet 
het ideaal-landschap voor kinderen 
eruit? 

3.FILOSOFEREN

4.VERANKEREN

Laat de kinderen elkaars werk presenteren 
en/of bekijken en lezen.

DENKKADER

www.tinkdytuk.nl
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8.IS DE DOOD NATUURLIJK?

FILOSOFISCHE TAALVRAAG
Kan taal sterven?

4.VERANKEREN
Laat de kinderen een pareltje van wijsheid 
opschrijven en/of tekenen, iets dat ze geleerd 
hebben tijdens dit gesprek. Leg deze bijzondere 
uitspraken van de kinderen in een schatkist.

DENKEXPERIMENT
Hoe zou de wereld eruit zien als geen 
enkel beest meer dood zou gaan?
Stel je voor dat alle planten, bomen en 
struiken zouden uitsterven?

1.INSPIREREN
Ga in een kring zitten. Zet in het midden een mooi 
kistje neer. Hierin zitten verschillende dingen uit 
het bos (tak, steen, blaadje, dode tor, snoep- 
papiertje, ...). Vertel dat je in het bos bent 
geweest en van alles hebt gevonden en in het 
kistje hebt gedaan. Je wilt het de kinderen graag 
laten zien, maar nu twijfel je, want je denkt nu 
dat sommige dingen dood zijn. En de dood kun je
toch niet laten zien? Vraag of de kinderen willen 
helpen.

3.FILOSOFEREN

Waarom gaan planten en dieren dood?
Mogen dieren sterven? En planten?
Willen dieren/planten/ bomen sterven?
Worden dieren begraven als ze dood zijn?
Hebben dieren verdriet als een dier dood is?
Kunnen bergen sterven? En de lucht?
Moet je verdriet hebben als een beest dood 
is?
Gaat alles dood? Is de dood natuurlijk?
Kan iemand die dood is, nog bestaan?

Ga verder filosoferen door één van onderstaande 
vragen te stellen om kritisch denken te 
stimuleren en om het gesprek een nieuw impuls 
te geven. Kijk ook bij denkexperiment en 
filosofische taalvraag.

GROEP 
3/8

2.VERWONDEREN
Haal steeds één ding uit het kistje. Is het dood of 
levend. Hoe weet je dat?

FILOSOFISCH DENKKADER
Kun je over de dood praten met kinderen? Veel 
mensen vinden van niet. Maar ook in de  leef- 
wereld van de kinderen komt de dood voor. 
Leerkrachten ervaren dat het voor kinderen die 
opgroeien op een boerderij natuurlijker is om 
erover te praten. Wat houdt de dood in? 
Waarom gaan mensen of dieren dood? En blijft 
iemand nog bestaan na de dood? Sommige 
geloven in de hemel, anderen in reïncarnatie. 
De wetenschapper Richard Dawkins meent dat 
we onsterfelijk zijn omdat onze genen en onze 
ideeën verder blijven bestaan. Moet je bang zijn 
voor de dood? Cicero (Romeins staatsman en 
schrijver, 106 v.C. - 43 v.C.) zei ooit: "Heb geen 
angst voor de dood, want zolang wij er zijn is de 
dood er niet en als de dood er is zijn wij er niet 
meer."
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9.IS EEN KIKKER KAPOT ALS HIJ DOOD IS?

GROEP 
1/4

1.INSPIREREN
Lees het boek 'Kikker en het vogeltje' voor van 
Max Velthuijs. Tip: lees het drietalig voor, waarbij 
het kikker Fries spreekt, het varkentje Engels en 
haas Nederlands. Stel na afloop vragen als: wie 
heeft ook wel eens een dood vogeltje gevonden? 
Wat heb jij toen gedaan? 

2.VERWONDEREN
Vertel: "Kikker dacht dat het vogeltje kapot was, 
het vogeltje deed niets meer. Wat vind jij? Is iets 
kapot als het dood is?

3.FILOSOFEREN

Haas wees naar de hemel. Ga je naar de hemel als je dood bent?
Haas zei dat iedereen dood gaat. Is dat zo? Kan alles doodgaan? Ook een steen/bloem/zon/wolk/...?
Haas zei dat ze het vogeltje moesten begraven onder de heuvel. Mag je overal begraven worden? 
Moet alles begraven worden dat dood is? kan iedereen begraven worden?
Varkentje had een traan op zijn wang toen het vogeltje in de kuil neerlegden. Moet je huilen als 
iemand is?
Ze gooiden de kuil dicht met aarde en legden er een grote steen bovenop. Toen was het doodstil. Is 
de wereld doodstil als er iemand of iets dood is gegaan?
Na het begraven van het vogeltje gingen ze tikkertje spelen. Mag je plezier hebben als iets of 
iemand dood is gegaan? Moet je weer plezier hebben nadat iemand is begraven?
Toen ze 's avonds naar huis gingen hoorden ze een vogel zingen. Leef je door in anderen?

Ga verder filosoferen met de kinderen door vragen te kiezen die het gesprek verdiepen of een impuls 
geven:

4A.VERANKEREN
Laat de kinderen een vogel maken van klei, 
zoutdeeg of een sok (1.vullen met rijst, 2. 
elastiek/touwtje binden om uiteinde voor een 
kop, elastiek/touwtje om achtereinde voor het 
lijf, rest van de sok is staart). Is de gemaakte 
vogel dood?

4B.VERANKEREN
Speel het boek met z'n allen na. Laat de kinderen 
kiezen wie ze zijn: kikker, haas, varken of eend. 
Leg een vogel neer (gemaakt van klei, brooddeeg 
of sok). Als leerkracht vertel je het verhaal en 
speel je voor/mee. Laat de kinderen de zinnen 
van hun personage nazeggen. 

5A.PRESENTEREN
Presenteer de gemaakte vogels. Presenteer het toneelstuk aan een andere klas of 

aan de ouders.

5B.PRESENTEREN
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10.PARLEMENT DER DINGEN - GELUK

4.VERANKERING
Laat de kinderen hun beest natekenen en 
een verhaal erbij schrijven over wanneer 
het beest gelukkig is. Laat dit schrijven in 
de ik-vorm. 

DENKEXPERIMENT
Wat als je dieren kon verstaan?

1.INSPIREREN
Ga in een kring zitten en vertel de kinderen dat je 
een boswandeling hebt gemaakt en dat je je 
gelukkig voelde. Vertel dat je verschillende 
dieren, bomen, planten en insecten tegenkwam. 
Al wandelend en genietend kwam er een vraag 
bij je naar boven: "Wanneer zijn de dieren 
gelukkig?"

3.FILOSOFEREN

Ben je gelukkig als je kunt eten?
Kun je in in je eentje gelukkig zijn?
Op welke plek ben je het gelukkigst?
Maken mensen je gelukkig?
Worden alle dieren van hetzelfde gelukkig?

Kies één van onderstaande vragen om kritisch 
denken te stimuleren en om het gesprek een 
nieuw impuls te geven. En kijk ook bij  
denkexperiment.

GROEP 
7/8

TIP: PODCAST

2.VERWONDEREN
Geef elk kind een kaartje van een bosdier (bijlage 
A) of laat ze zelf een dier bedenken en dit op een 
kaartje schrijven. Vertel de kinderen dat zij het 
dier op het kaartje zijn, zij geven de dieren een 
stem. Wanneer is een dier gelukkig? Ga hierover 
met elkaar in gesprek.

5.PRESENTEREN
Laat de kinderen hun verhaal voorlezen 
terwijl ze hun tekening laten zien.

DENKKADER
"De dieren die het minst op de mens lijken, 
zijn het meest gelukkig." 
(Erasmus filosoof 1469-1536)
"Ge ziet toch dat alleen de dieren het 
gelukkigst zijn die niet door de mens is 
gedresseerd maar die slechts bij de natuur 
ter schole gingen?"
(Erasmus filosoof 1469-1536)
"Alle dieren, behalve de mens, weten dat de 
voornaamste bezigheid van het leven erin 
bestaat ervan te genieten."
(Samuel Butler-Engels schrijver 1835-190)
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Ik ben de Eekhoorn. In de herfst leg ik een 
voedselvoorraad aan voor de winter. De zaden, eikels, 

dennenappels en noten verberg ik onder blaadjes of wat 
aarde. Vaak vergeet ik een verstopplek, maar dat is niet 
erg want uit deze  zaden groeien dan in het voorjaareen 

nieuwe plant of boom. Zo help ik aan het verspreiden 
van bomen en planten in het bos. Soms eten gaaien, 

eksters of muizen mijn eten op. Ik hou vooral van 
naald-, loof- en gemengde bossen. Maar ik ben ook wel 
in parken en tuinen. Twee tot zes kinderen krijg ik per 

jaar. Ik ben altijd actief, het hele jaar door.

Ik ben de Rosse Vleermuis en ben één van de 
grootste in Europa. Grote insecten en 

nachtvlinders vang ik langs de bosrand. In holtes 
van bomen is mijn slaapplek. Deze holtes jat ik 

van spechten. In het voorjaar, na de winterslaap, 
krijg ik één kind. Samen met maximaal 70 andere 

vrouwtjes hebben we een kraamgroep. 
 
 
 

Ik ben de Zwarte Specht. Met mijn snavel hak ik 
elk jaar een nieuw nest in een dikke boom. 

Bijvoorbeeld in een oude beuk, Amerikaanse eik, 
grove den of lariks. Die oude dikke bomen zijn 
vooral in natuurlijke bossen te vinden. Daarom 

ben ik daar dan ook het liefst. Ik ben dol op 
houtmieren en larven van kevers. Een keer per 

jaar leg ik 3 tot 5 eieren. 
 
 

 Ik ben de Appelvink. Met mijn dikke sterke snavel 
kraak ik grote pitten (zoete kers en vogelkers)en 

zaden van bomen (Spaanse aak, haagbeuk, es, iep 
en eik). Ik hou van oude bossen waar veel soorten 

bomen en struiken staan. Ik blijf in de winter 
meestal in Nederland en mijn familie uit het 

Noorden komt dan vaak eind september naar me 
toe. Ik leg 4 tot 5 eieren in een nest hoog tegen de 
stam van bomen, in klimop, of in de ondiepe holte 

van een gevorkte tak. 

Appelvink

Eekhoorn

Zwarte specht

Rosse vleermuis
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Ik ben de Das. Mijn noemt mij ook wel de panda van de 
lage landen door mijn beerachtige zwart-witte 

verschijning. Mijn ideale leefplek is een landschap met 
bos en weiland. In de nachtelijke uurtjes kom ik 

tevoorschijn uit mijn dassenburcht, mijn ondergrondse 
schuilplek. Dan ga ik in weilanden en open plekken op 
zoek naar regenwormen. Maar ook slakken en kevers 

gaan erin, eigenlijk alles wat ik maar tegenkomt op mijn 
zoektocht. In de late herfst prop ik me vol met eikels en 

paddenstoelen en leg ik wintervoorraden aan in mijn
burcht.

 

Ik ben het Wild Zwijn. Ik leef graag in bossen met 
beuken en eiken, waar ik in de herfst kan smullen van 

beukennootjes en eikels. Met mijn snuit woel ik de 
bosbodem om, op zoek naar lekkere hapjes zoals 

wortels, knollen, insectenlarven, muizen en 
salamanders. Ik hou van natte/moerassige plaatsen, 

zodat ik een moddebad kan nemen. Wij leven in 
groepen. Overdag rust ik in mijn gebouwde 

dagrustplaats of ‘ketel’. Dit is een uitholling in de bodem 
die ik in de bladlaag of in de kale grond uitschrap en 

soms bedek met takken. In de winter liggen we hierin 
vaak met meerdere bijeen.

Ik ben de Bosuil. Je ziet me vooral 's nachts, maar 
overdag kan je me wel horen. Wij leggen 2 tot 4 

eieren per jaar in mijn broedhol, een boomholte. We 
leven als een koppeltje in die gebieden waar 

voldoende (oude) bomen zijn, heel het jaar voedsel 
beschikbaar én bereikbaar is en er voldoende roest- 
en broedplaatsen aanwezig zijn. Ik eet allerlei kleine 

zoogdieren en vogels, zelfs jonge konijnen en 
duiven. Daarnaast eet ik kikkers en padden, kevers, 

regenwormen (jongen) en soms vis.

Ik ben de Boommarter en ik laat me zelden zien. Het 
liefst woon ik in oude en gevarieerde bossen, waar ik 
in holle bomen of oude spechtenholen een schuil- en 

nestplek kan maken. Met mijn 4 vlijmscherpe 
hoektanden en 20 snij- en maalkiezen kan ik vele 

prooidieren doden en opeten. Eekhoorns bijvoorbeeld, 
maar ook muizen, konijnen, hazen, reekalfjes, vogels 
en allerlei insecten. Ook aas en eieren staan op het 

menu, evenals paddenstoelen, allerlei bessen en 
vruchten. Ik leef het liefst alleen, behalve in de 

paartijd (juli-augustus). In mijn nestboom (meestal 
eik, beuk of den) worden 1 tot 5 jongen geboren.

Bosuil

Boommarter

Das

Wild zwijn
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Ik ben het Edelhert. We leven in verschillende 
landschaps-types: hooggebergten, moerassen, 

rivierdelta's, grasvlakten, boomloze heiden ... We 
hebben een voorkeur voor uitgestrekte jonge 
bossen met een vochtige voedselrijke grond. 

Daar eten we  grassen, kruiden en bladeren van 
loofbomen en in de herfst en de winter snoepen 
we ok van eikels en beukennootjes. Boomschors 

helpt ons bij de spijsvertering. We hebben een 
grote invloed op de bosontwikkeling.

 

Ik ben het Vliegend Hert. Met mijn 9 centimeter  ik de 
grootste kever van Nederland. Het mannetje is 

gemakkelijk te herkennen aan de grote kaken die op 
een hertengewei lijken. De larven van ons leven diep 

weggestopt in rottende eikenstronken. Het duurt wel 4 
tot 8 jaar voordat de larve groot genoeg is om zich te 
verpoppen. Dat doen ze aan het begin van de herfst, 

maar pas in het voorjaar komen ze tevoorschijn uit hun 
overwinteringsplek. Ik smul het liefst van het sap van 
beuken of eiken. Ik ben het liefst in open bossen en 

bosranden, soms in parken, holle wegen en 
boomgaarden.

Ik ben de Wolf en het grootste roofdier van het land. 
Ik kan overleven in cultuurlandschappen met bossen, 
bosranden, velden en akkers. Bij voorkeur leef ik  in 

uitgestrekte open bossen en afgelegen 
moerasgebieden. En er moet voldoende drinkwater 
zijn omdat ik lange afstanden loop. Ik eet kleine en 

grotere dieren zijn eland, edelhert, wild zwijn, 
rendier, bever en ree. Wij leven in roedels en worden 
geleid door een alfa-paartje. Het nest van ons zit in 
een grot, onder boomwortels, tussen de rotsen of 

soms het hol van een ander dier. Ik krijg drie tot vijf 
welpjes per jaar. 

 Ik ben de Ree en leef op de overgang van loofbos en 
heide. Daar vind ik voedsel en een plek waar ik overdag 
kan rusten en herkauwen. Ons reekalf wordt in de lente 

geboren als er weer voldoende voedsel is zoals 
kruiden, grassen, scheuten, bladeren en knoppen van 

bomen en struiken. Maar ook bessen, 
landbouwgewassen, twijgen, eikels, beukennootjes en 

paddenstoelen en jonge blaadjes. Ik leef in het voorjaar 
en zomer min of meer solitair. De rest van het jaar 
leven we in groepjes, ook wel sprongen genoemd. 

 

Ree

Wolf

Vliegend hert

Edelhert
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Ik ben een Bosmier en eet zowat alles wat het bos 
schaft, vooral veel insecten. We zijn ook  vee-houders. 
Ons vee bestaat uit bladluizen, de honingdauw die ze 

uitscheiden zijn  onze lekkernij . Bos-mieren ‘melken’ de 
bladluizen door met hun voel-sprietjes te trommelen op 
het achterlijf van de luizen. Soms voeren we om voedsel 
oorlog met rivaliserende mierenkolonies. Zo ontstaan al 

eens gevechten die duizenden mierenlevens per dag 
kosten en soms een maand duurt. 

 
 

Ik ben een Egel en eet kevers, regenwormen, spinnen, 
slakken, duizendpoten, rupsen, muizen, amfibieën en 
vogels (en hun eieren) en soms reptielen (hagedissen, 
slangen). Af en toe eet ik ook paddenstoelen of kleine 
hoeveelheden plantaardig voedsel, zoals gevallen fruit 

of andere vruchten. Ik hou van gevarieerde, 
kleinschalige landschappen met veel dekking en 

voedsel. Bosranden, houtkanten, struweel, 
boomgaarden en (natuurlijke) tuinen en parken.

 

Ik ben de Wespenboktor en heb prachtige kleuren. 
waarmee ik vijanden probeer af te schrikken door 
een wesp na te doen. De larven van ons leven in 
dood hout, net zoals veel andere boktorren. Daar 

vreten ze zich in ongeveer twee jaar vol. Zo’n vette 
larve is een eiwitrijk hapje voor (de jongen van) de 

zwarte specht. 

Ik ben de Hazelworm, een hagedis zonder poten en  
leef in bossen waar veel planten en struiken onder 

de bomen groeien. Want daar zijn genoeg plekken te 
vinden waar ik me kan verbergen: tussen de planten, 

onder dood hout of in een hol onder de grond.  
Overdag kom ik alleen mijn schuilplek uit na een 

flinke regenbui. Dan ga ik op jacht naar slakken en 
regenwormen, die dan in grote getalen tevoorschijn 

komen.

Wespenboktor

Hazelworm

Boommier

Egel
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11.WIE IS DE BAAS VAN DE NATUUR?

4.VERANKEREN
Laat de kinderen een ladder der belangrijkheid tekenen voor het 
speelgoed en hier uitleg bij schrijven.

1.INSPIREREN
Ga in een kring zitten. Leg de plaatjes uit bijlage B neer zoals hiernaast 
is afgebeeld. Vertel dat Aristoteles, een Griekse filosoof, de ladder van
de natuur (of de ladder van het leven) heeft bedacht. De indeling 
bestond uit vijf hoofdgroepen: 1.heilige en bovennatuurlijke zaken, 
2.mensen, 3.dieren, 4.planten, 5.levenloze zaken als aarde, water en 
gesteente. Elke hoofdgroep was ook weer onderverdeeld. Bij de dieren 
waren wilde dieren belangrijker dan huisdieren, huisdieren weer 
belangrijker dan vogels, vogels weer belangrijker dan vissen en 
vissen weer belangrijker dan insecten. Bij planten stonden bomen 
hoger op de ladder dan struiken en mossen. 
Hoe hoger een natuurelement op de ladder staat, hoe belangrijker dus.

3.FILOSOFEREN

Als je de belangrijkste bent, ben je dan de baas over de anderen? 
Als je de belangrijkste bent, mag je dan meer dan anderen? Heb 
je de meeste rechten? 
Als je de belangrijkste bent, ben je dan het gelukkigst van 
allemaal?  
Wie het belangrijkst is heeft die dan de meeste rechten? 
En de mens? Hoort die ook bij de natuur? En waar komt die te 
staan op de ladder? Is de mens de belangrijkste van de natuur 
zoals sommigen denken?  

Kies één van onderstaande vragen om kritisch denken te stimuleren 
en om een nieuwe impuls aan het gesprek te geven.

GROEP 
3/8

2.VERWONDEREN
Zijn jullie het eens met de indeling van Aristoteles? Zouden jullie het 
willen veranderen? Waarom dan? Leg de plaatjes neer zoals jullie 
denken dat het beter is. Wat zijn de gevolgen voor de andere 
natuurelementen als je het zo neerlegt?

5.PRESENTEREN
Laat de kinderen hun gemaakte ladders aan elkaar presenteren.
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God en engelen

Planten: bomen 

Mensen

Dieren: wild 
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Aarde, water, gesteente

Planten: mossen

Dieren: insecten

Dieren: insecten 

Levenloze zaken: metalen Levenloze zaken: zand/stof
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12.IS DE MENS DE VIJAND VAN DE
NATUUR?

4.VERANKEREN
Laat de kinderen de omgeving schoonmaken 
en van het afval iets moois maken. 
Laat de kinderen een samenvatting schrijven 
van het gesprek in het filosofische schrift.

1.INSPIREREN
Ga in een kring zitten. Vertel dat het niet goed gaat met de natuur. Toon een video over de Plastic 
Soep: Https://youtu.be/VnHos3vHN2o. Vertel dat wetenschappers ook druk bezig zijn met het 
bedenken van oplossingen voor dit probleem.  

3.FILOSOFEREN

Moet je zorgen voor de natuur?
Kan je leven zonder afval?
Zijn dieren een vijand voor de natuur?
Hoe zou de natuur er over 100 jaar uitzien?

Kies één van onderstaande vragen om kritisch denken te 
stimuleren en om een nieuwe impuls aan het gesprek te geven.

GROEP 
3/8

2.VERWONDEREN
Is de mens een vijand van de natuur?

5.PRESENTEREN
Presenteer de werkstukken aan elkaar.
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13.KUNNEN BOMEN PRATEN?

4.VERANKEREN
Laat de kinderen een samenvatting schrijven 
van het gesprek in het filosofische schrift.
Laat ze tekenen hoe bomen met elkaar praten.

1.INSPIREREN
Laat de kinderen een boom nadoen. Laat ze langzaam 
groeien. Hoe hoog komen de takken? Waaien de 
takken in de wind? Hoe voelt dat? Voelen ze de zon op 
de bladeren? Wat denken ze? Er komt een eekhoorn in 
de boom klimmen. Zijn ze blij of bang? Wat denken ze? 
Er komt een houthakker aan. Kunnen ze dat zien? Ze 
willen elkaar waarschuwen, hoe doen ze dat? kunnen 
ze praten? Het wordt herfst, de blaadjes vallen. Doet 
het zeer? Voelen ze zich blij of verdrietig? Het wordt 
winter. Ze gaan slapen.  

3.FILOSOFEREN

Wanneer is iets een taal?
Wie bepaalt wat een taal is?
Heb je woorden nodig voor taal?
Kun je met bomen praten? En dieren?
Is de ene taal belangrijker dan de andere taal?

Kies één van onderstaande vragen om kritisch 
denken te stimuleren en om een nieuwe impuls 
aan het gesprek te geven.

GROEP 
5/8

2.VERWONDEREN

Hebben bomen een taal?

Vertel dat bomen met elkaar kunnen praten, met hun eigen soort. Dat doen ze via hun wortels en 
met de paddestoelen onder de bladeren. Het lijkt een soort internet vindt Boswachter Peter 
Wohlleben. Hij noemt dat het dan ook het Woud Wijde Web (www). hij heeft een boek geschreven.

5.PRESENTEREN
Presenteer de werkstukken aan elkaar.

DENKEXPERIMENT
Hoe ziet de wereld eruit zonder taal?
Wat als je dieren kon verstaan?
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ISBN 9789082883763 Tink dy Tûk!
 

Neat út dizze útjefte mei op hokker wize fermannichfâldige wurde 
sûnder dat dêr skriftlike tastimming fan de gearstallers oan foarôfgiet.

 

Lês, laitsje, tink en praat mei elkoar...tink dy tûk!
Dit boekje is in produkt fan Tink dy Tûk! Alle produkten fan 'Tink dy Tûk!' 
stean yn it teken fan filosofearje mei bern. Troch mei bern te filosofearjen leare 
se dat de wrâld net swart-wyt is, dat in oar der oars oer tinke kin en dat dit ok 
is. De bern leare mei filosofearjen krytysk te tinken, mei elkoar in fraach te 
ûndersykjen troch te harkjen, te praten en fragen te stellen. Sa wurde se wizer 
oer harsels, de oare bern en de wrâld.

It boekje 'filosofearje mei de natoer' kin hiel goed kombinearre wurde mei oare 
projekten fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis. Sjoch dêrom op 
www.inspirerendmeertaligonderw�s.nl, dêr't alle projekten opstean en meitsje 
in plan om op in ynspirearjende wize mei Frysk en meartaligens oan de slach 
te gean.


