Spelen met gedachten
Workshop naar aanleiding van de voorstelling Vos en Haas in
gevaar van Houtjetouwtje.
Door Laura Minderhoud.
Als dramaturg werkt zij samen met regisseurs, acteurs,
schrijvers, choreografen en andere kunstenaars. Die ervaring
verbind zij in gesprekken en workshops met filosoferen. Zij
volgde de opleiding Filosoferen met kinderen en jongeren aan
de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW).
Blijven Denken organiseert spelen met gedachten/filosofische
gesprekken met kinderen en volwassenen. Op school, in
bedrijven en organisaties, theaters, musea of bij u thuis.

Thema: Vriendschap.
In een filosofisch gesprek gaat het om samen gedachten te
onderzoeken. Niemand weet het juiste antwoord en het gesprek
stopt niet bij: “Dat is gewoon mijn mening”. Het gaat er
precies om dat kinderen kunnen uitleggen waarom ze iets
vinden. Dat ze een argument geven en dat daarna gezamenlijk
onderzoeken. Is het consistent, logisch, gefundeerd en
aannemelijk en wat is de waarde van de autoriteit van anderen
(ouders, internet, of je grote broer). Denken over wat er zal
gebeuren als…. kan het, mag het, is het goed en wat zijn de
gevolgen? Meestal denk je dat alles in stilte, voor jezelf. In
een filosofisch gesprek doe je dat samen, hardop. Iedereen kan
meepraten.
Het gaat om:
•Kritisch denken
•Verklaren, begrijpen, luisteren
•Hypothetisch- en creatief denken
•Distantie creëren
•Situaties tot in de uiterste consequenties uitdenken
•Verschillende standpunten bezien

Workshop 4+ (steeds aangepast aan de kinderen die meedoen)

Vos en Haas zijn vrienden.
Maar wat is vriendschap eigenlijk?
In deze workshop gaan we daarover nadenken.
Eerst is er een kort gesprekje tussen (poppen) vos en haas.
De kinderen gaan vragen bedenken over wat ze hebben gezien en
gehoord. Zo ontstaat een gesprek waarin een aantal van de
volgende vragen aan de orde komt.
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Kunnen poppen vrienden zijn?
Kunnen dieren vrienden met elkaar zijn?
Kunnen dieren vrienden met mensen zijn?
Ben je nog vrienden als je ruzie hebt?
Moet je dezelfde dingen leuk vinden om vrienden te zijn?
Hoeveel vrienden kan je hebben?
Kan je vrienden zijn met iemand die een andere taal
spreekt?
Kan je vrienden zijn met een groot mens?
Kan je twee beste vrienden hebben?
Hoe weet je of iemand een vriend is?
Hoe zou het zijn als iedereen vrienden van elkaar was?
Mag je ruzie maken met een vriend?
Wanneer is iemand een goede vriend?
Kan vriendschap stoppen?

Naar aanleiding van het gesprek maken we een lijst van dingen
die bij vriendschap horen.
Na het gesprek gaan we even bewegen in de vorm van een Vos en
Haas spelletje waarbij de kinderen elkaar in tweetallen steeds
moeten helpen om samen een opdracht uit te voeren.
Afsluiting: Kiezen - wil je vrienden zijn met Vos of Haas?
Jezelf als vriend van Vos of Haas tekenen
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