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BONUS

Een challenge?
Hoe werkt dat?
SAMEN DENKEN IS LEUK!
Tijdens de Week van de Kinderfilosofie willen we zoveel
mogelijk kinderen, jongeren, (groot)(pleeg)ouders en

#denatuurwashier
#weekvandekinderfilosofie
#filosofeerchallenge

leerkrachten aan het filosoferen zetten. Daarom bedacht
Denkkaravaan vragen en opdrachten waarmee jij in 9
etappes dichter bij je wilde gedachten over natuur
komt.

VOOR WIE IS DEZE CHALLENGE?
Iedereen die een hoofd heeft, kan meedoen. Of het nu
groot, klein, rond, ovaal, vierkant of ontploft is. Het is
handig dat je ook al kan lezen, maar als iemand anders jou
daarmee kan helpen, lukt het best.
Deze challenge zit stampvol weetjes over mensen, dieren
en natuur waarmee je hoofd en lichaam aan de slag
gaan. Het helpt dus als je zin hebt in denken, spelen,
bewegen, praten en verwonderen.

HOE BEGIN JE ERAAN?
____________________________

Verzamel je huis- of klasgenoten, vriendjes of andere

TIP: Vragen om door te denken.
Stop niet bij het eerste antwoord,

wezens voor een dagelijks moment denkplezier.

maar vraag door met deze

Elke dag doe je 1 challenge.

vragen:
Wat bedoel je met...?
Kan je een voorbeeld geven?
Waarom denk je dat?
Hoe weten we of dat waar is?
Is dat altijd zo?
____________________________

Print dit document af. Hang de poster op een toffe plek.
Challenge gedaan? Vink die dag af op de poster.
Omdat je niet zal kunnen stoppen, geven we je ook nog een
bonus cadeau!

DELEN JE JE PLEZIER MET ONS?
Het zou zo fijn zijn als we wisten wat jij met deze vragen en
opdrachten doet. Deel je antwoorden, tekeningen of
foto's via hallo@denkkaravaan.be, op Facebook en
Instagram onder #denatuurwashier
#weekvandekinderfilosofie #filosofeerchallenge en tag zeker
@denkkaravaan.

@denkkaravaan

DAG 1

DAG 2

TOUWTJE SPRINGEN

OP SCHATTENJACHT

We beginnen met een sportieve activiteit! Ga eens touwtje

Vandaag ga je op schattenjacht. Zoek in je huis 4

springen (dat kan ook met een denkbeeldig springtouw

voorwerpen die je aan de natuur doen denken. Rangschik

trouwens). Hou het minstens 3 minuten vol. Ga nadien met

ze op een rij van meest naar minst natuurlijk. Is iedereen

je rug op de grond liggen en leg je hand op je hart. Wat

daarmee akkoord?

voel je?

ALS JE HART SNELLER SLAAT

BINNEN OF BUITEN?
Reclameslogans zeggen dat we de natuur in huis moeten

Voelde je je hart tekeer gaan? In het begin hevig en snel.

halen. Dan worden er planten gekocht en houten meubels.

Wanneer je was uitgerust een beetje langzamer.

Maar natuur is ook bossen, zee, bergen en dieren. Hoe kan
dat? En de honderden spinnen in je huis, die zijn toch ook

Wist je dat een regenworm 10 harten heeft? 10!

natuurlijk?

Beeld je eens in wat er zou gebeuren als al die harten sneller
beginnen te slaan. Aardbeving? Discoworm?

Wat denk je, kan je de natuur in huis halen?
Als je met een houten lepel roert, zit er dan natuur

Wanneer mensen verliefd worden, zeggen ze wel eens dat

in je rijstpap?

hun ‘hart op hol slaat’. Heb jij dat al eens meegemaakt?

Kan je natuur maken?
Is de natuur binnen of buiten?

Maar...verliefd zijn, wat is dat?

SCHRIJFSTUK
Sommige mensen worden verliefd op hun auto, een hutje in
de bergen of een juweel. Of houden van voetbal of lezen. Is
dat hetzelfde als verliefd zijn op iemand?

Wat denk jij: Kan je verliefd worden op gras?

TEKEN
Teken een verliefde discoworm.

Welk stukje natuur heb jij nog in je huis? Schrijf een lief
briefje om het te bedanken.

DAG 3

DAG 4

SCHRIJF MET LINKS

DANSOPTREDEN

Vandaag gaan we schrijven! Neem een blad papier en schrijf

Kijk eens naar dit filmpje:

deze zin met je linkerhand: ‘De natuur was hier’. Ben je

https://www.youtube.com/watch?v=J-fIKlcCbSU&t=3s

linkshandig? Schrijf dan met je rechterhand.
TIP: Zet de eerste keer het geluid af en kijk daarna een
tweede keer met geluid. Maakt dat een verschil? Wat doet
de plant volgens jou? Kan je dit nadoen met j e lichaam?

TWEE LINKERHANDEN
Moeilijk? Omdat je altijd met je rechterhand schrijft, wordt
die je ‘dominante’ hand genoemd. Die hand is immers

VOEL DE TRILLINGEN

beter, sneller of nauwkeuriger als je iets doet. Zou het niet

De bladeren reageren op trillingen in de lucht, waardoor

handiger zijn om twee handen te hebben die alles evengoed

het lijkt alsof de plant meebeweegt op de muziek. Hij komt

kunnen? En zou het voor een krokodil niet veiliger zijn

vooral voor in Aziatische tropengebieden, dus je zal hem niet

om ook achteruit te kunnen lopen?

snel in een tuincentrum vinden.

Hapert er iets aan jou?

Wat denk je, kunnen planten dansen?

Is dat een fout van de natuur of hoort dat zo?

Kunnen planten genieten van muziek?
Wat is het omgekeerde van dansen?

VERZIN

TEKEN

Stel dat je toverkracht had om iets aan de mens of de natuur

Zoek een mooie plant uit, binnen of buiten.

te verbeteren, wat zou je aanpakken?

Voel voorzichtig aan de blaadjes. Hoe voelen ze: zacht,
ruw, droog, soepel, ..?
Kijk dan eens heel goed naar de blaadjes. Zijn ze
allemaal hetzelfde?
Concentreer je nu op 1 blaadje en bekijk het van
dichtbij. Neem er gerust een vergrootglas bij. Wat merk
je op? Zie je iets bijzonders?
Teken nu dat blaadje zo goed mogelijk na. Vergeet
zeker niet de details.

DAG 5

DAG 6

KIP OF MENS?

VERSTOPPERTJE+

Kim Leysen vindt dat de wereld meer kip moet worden

Tijd voor verstoppertje buiten. Wanneer je een goede

omdat er geen dier is dat beter met andere soorten

verstopplek hebt gevonden, neem je de houding/vorm aan

overeenkomt dan de kip. Mens of dier, de kip komt dus

van datgene waarachter je zit of staat. Sta je bijvoorbeeld

met iedereen overeen. Daar kan je niet tegen zijn.

achter een boom, dan probeer je de vorm van die boom na te

Zou jij meer kip willen worden? Weet dan dat kippen

doen. Zit je in een kuil, dan vorm je een kuil met je lichaam.

ook een rangorde bepalen over wie het eerst mag eten en de

Probeer maar eens!

beste slaapplek krijgt. Zou je daarmee akkoord kunnen
gaan?

MIJ ZIE JE NIET
RECHTEN?

Sommige dieren zijn meesters in het zichzelf verbergen.
Kameleons kunnen zelfs hun kleur aanpassen aan hun

Trouwens, wist je dat er veel meer kippen op de wereld

omgeving. Maar ook wandelende takken kan je amper

zijn dan mensen? Toch hebben dieren officieel geen

opmerken omdat ze gewoon… een dunne bruine tak zijn.

rechten, zoals kinderen bijvoorbeeld wel het recht hebben op
onderwijs, cultuur, taal, een eigen naam.
Spelen dieren verstoppertje?
Hebben dieren rechten?

Kunnen enkel dieren en mensen zichzelf

Wat zou een goed recht zijn voor dieren?

verstoppen?

Mogen we dieren eten?

Wat is jouw beste verstopplaats thuis?

Is de mens een dier?

Wat is spelen?

TIKTOK

ZOEK

Bedenk minstens 5 dingen waarop kippen recht hebben.

Ken jij iets in de natuur dat zich heel goed kan verstoppen?

Schrijf deze in je “Universeel verdrag voor de rechten van de

Ga eens op zoek in je huis, tuin, het bos, het park of je

kip” en breng ze tot leven in een TikTok-filmpje.

straat. (Wij denken dat mieren echt heel graag verstoppertje
spelen.)

DAG 7

DAG 8

WOORDEN RADEN

SOEP VAN PLASTIEK

Laat iemand 6 doewoorden op kleine briefjes schrijven of

Het gaat niet goed met de natuur. Wist je dat er in 2050

verzin er zelf een paar. Kies woorden die te maken hebben

meer plastic in zee zal zwemmen dan vis als we zo

met alles wat leeft in het bos. Trek om de beurt een briefje

doorgaan? Bovendien leeft 94% van al het leven op aarde in

en beeld dat doewoord uit met je lichaam, zonder te

die oceanen. Maar het klopt ook dat er heel wat

praten of te schrijven. Kan de andere raden welk woord je

wetenschappers en ingenieurs bezig zijn met het bedenken

wil overbrengen? Wissel van speler wanneer het woord

van groene oplossingen die milieuvriendelijker zijn.

geraden is. Wat vond je het moeilijkst: het uitbeelden of
raden?
Is de mens een vriend of vijand van de natuur?

WWW

Moet je zorgen voor de natuur?

Jij hebt nu geprobeerd informatie door te geven via je

Kan je leven zonder afval?

lichaam. Maar wist je dat ook bomen berichten
doorgeven aan andere bomen: wanneer er gevaar dreigt
bijvoorbeeld? Ze praten wel enkel met hun eigen soort. Een
beuk kan dus niet met een wilg communiceren.
Bomen kunnen dat omdat ze met elkaar verbonden zijn

OPRUIMACTIE

via hun wortels en met paddenstoelen onder het loof.

Na al dat denken is het tijd voor actie. Organiseer deze week

Boswachter Peter Wohlleben noemt dat het woud wijde

een opruimactie met je buurt waarbij je al dat afval laat

web (www). Een soort internet voor bomen dus.

verdwijnen. De dieren zullen je dankbaar zijn!

Hebben bomen een taal?
Kan je enkel met woorden iets vertellen?
Wat zouden bomen willen zeggen?

KNUTSEL
Of maak een coole vis van een plastic fles. Snijd de
onderkant van de fles voorzichtig af, knijp in de fles zodat je
een staart en een vissenlichaam krijgt, beschilder de fles en
plak er oogjes op!

VERTAAL
Kan jij het woord ‘gevaar’ vertalen in bomentaal? Stuur het
via het www naar je bomenvrienden.

DAG 9

Wauw! Proficiat!

SLAPENDE STRIP
Heb jij goed geslapen vannacht? Hoelang? Stel je voor dat je
de hele winter in je bed zou liggen slapen. Kan je je dat
voorstellen? Teken een stripverhaal van wat je allemaal zou
missen tijdens je winterslaap.

Je hebt het gehaald: 9 dagen lang op zoek
naar denkplezier en wilde gedachten over mens

LEKKER KIKKERIJSJE
Je hebt vast al eens gehoord dat sommige dieren een lange
winterslaap houden. Ze doen dat omdat het de enige
manier is om de winter te overleven waarin er minder eten
te vinden is. De boskikker in het noorden van de Verenigde
Staten, kan niet graven, dus verstopt hij zichzelf onder natte

en natuur!
Wat vond je de leukste opdracht?
Wat vond je de spannendste vraag?
Welke vraag zweeft er nu nog in je
hoofd?

bladeren. Tijdens de winterslaap bevriest hij en stoppen
zijn hartslag en ademhaling. Dat is zijn manier om zich te

Laat het ons gerust weten!

beschermen tegen winterse temperaturen. Net een ijsje dus.

Als extraatje vind je hierna nog één van onze
favoriete oefeningen die we vaak met kinderen
zoals jij doen.
Wie of wat kan je beschermen?
Wat doe je als je iets beschermt?
Moeten mensen zich tegen de natuur beschermen?
Wat is het tegengestelde van beschermen?
Zijn er dingen waartegen je je nooit beschermen?

WIL JE MEER VAN DAT?
Het dobbelspel Vragenvulkaan gooit 36
filosofische thema's op een speelse manier op
tafel. Bestellen kan via
www.denkkaravaan.be/vragenvulkaan

BEDENK
Wanneer de zon fel schijnt, bescherm jij je met zonnecrème
om niet te verbranden. Bedenk zoveel mogelijk originele
manieren om je tegen de felle zon te beschermen.

BONUS
NOG MEER DENKPLEZIER?
VRAGEN AAN DE BLOEMKOOL
Dit gaat zo:
word eerst heel nieuwsgierig. Maar écht heel
nieuwsgierig. Kan het nog nieuwsgieriger alsjeblieft?
leg dan een bloemkool voor je neus. Als je die niet in
huis hebt, werkt een andere groente ook.
stel nu zoveel mogelijk vragen aan de bloemkool. Spreek
de bloemkool ook aan met “bloemkool…” en stel dan je

Denkkaravaan stimuleert het creatief en
filosofisch denken van kinderen en
jongeren. Wij organiseren workshops,
lessenreeksen en vakantiekampen en
maken educatief materiaal om ouders en
leerkrachten te ondersteunen.
www.denkkaravaan.be

vraag die begint met hoe, waarom, wat, kan,.... Er is
maar 1 regel: je mag enkel vragen stellen! Stop pas als je
echt geen vragen meer kan bedenken.

hallo@denkkaravaan.be

TIP: Doe je deze oefening met meerdere mensen en bedenk
om de beurt een vraag. Neem de vragen op via je
smartphone zodat je ze later kan herbeluisteren.
TIP: Leg eens iets anders voor je neus. Je oma bijvoorbeeld.

EXTRA:
op welke vraag zou je echt een antwoord willen krijgen?
welke vraag vond je de gekste?

De weetjes vonden we hier:
Jan Paul Schutten, Het raadsel van al wat leeft
Christiane Dorion, De bossen in
Peter Wohlleben, Het verborgen leven van bomen
voor kinderen
www.natgeojunior.nl
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