Hoe kun je filosoferen
met je kind?
Stap 1:
Vraag of het kind zelf vragen
heeft naar aanleiding van
het verhaal. ‘Vind je iets
gek? Vraag je je iets af? Ben
jij het eens met Philo of met
Sophia? Snap jij er iets van?’
Stap 2:
TIPS per verhaaltje van
vragen die je zelf kunt
stellenà
Stap 3:
Stel alleen maar vragen en
geef nooit (nooit!!!) je eigen
antwoord. Laat vooral veel
stiltes vallen en luister en
denk mee met je kind. ‘Ja,
echt? Hoe zit dat dan? En
hoe kan dat? Vertel verder.
Hoe weet je dat? Maar is
dat echt (altijd) zo?’
Training
Wil je leren met groepen te
filosoferen?
Volg een training filosoferen met
kinderen. Kijk op
www.sabinewassenberg.com voor
info.

1.

Zou jij hetzelfde zijn als jij anders heette?

2.

Ben je schuldig als je per ongeluk iets doet?

3.

Denkt de natuur ergens over na?

4.

Kun je aan niets denken?

5.

Wat is tijd eigenlijk? En bestaat het wel?

6.

Waneer zou je het liefst leven: in het verleden, in de toekomst of in het nu?

7.

Zou je kunnen houden van een robot? En een knuffel? Waarom wel/niet? Of verliefd zijn? Wat is
het verschil?

8.

Is een game-wereld nep? En is je plezier in een game-wereld echt?

9.

Waar komt geluid/muziek vandaan?

10.

Hoe weten eikeltjes/bomen/dieren/mensen hoe ze moeten groeien?

11.

Zijn dieren bloot? Zou het leuk zijn om een vogel te zijn?

12.

Zou je in een amdere tijd kunnen zijn geboren? Was je dan jezelf? Zou je in een andere tijd dezelfde
vriendschappen hebben?

13.

Waar zou het universum în zitten? Wat is er achter het einde? Of is het heelal eindeloos?

14.

Wat helpt er tegen angst? Bestaan er fijne engeltjes als je aan ze denkt?

15.

Weet ze zeker dat je wakker bent?

16.

Mag je scheiden? Kun je iets beloven met zekerheid?

17.

Kan een baby’tje zelf kiezen waar die terechtkomt? En of het een jongen of een meisje wordt?

18.

Waar zijn baby’tjes voordat ze in de buik van een moeder terechtkomen?

19.

Hoe is het universum (alles) ontstaan? Uit het niets? Bestaat God? Wat is God?

20.

Kun je beslissen of je altijd vriendjes wil zijn?

21.

Zijn baby’s dom? Of juist geniaal?

22.

Staat de toekomst vast? Zijn er dingen waarvan je zeker weet dat ze wel of juist nooit zullen
gebeuren?

