
TOETI | Samen smelten

bijlage deel V

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd
goed zijn;
Hanteer gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je
stil';
Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer
hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).

Wat betekent verdwijnen?
Kun je drie dingen noemen die ooit zijn verdwenen? 
Is het jammer als iets op gaat of verdwijnt? Waarom?
Bestaat er iets dat nooit zal verdwijnen? Zo ja, wat? 
Bestaat er iets waarvan er genoeg is voor iedereen? Zo ja, wat? 
Wat zou volgens jou nooit mogen verdwijnen in de wereld? 

Zijn dingen die op kunnen gaan bijzonderder dan dingen die nooit op kunnen gaan?
Kan iets op gaan zonder dat je het door hebt?
Kan de natuur op raken? Hoe ziet dat eruit? 
Is de natuur belangrijk? Waarom?

overstijgen - kringgesprek over verdwijnen
Welkom bij alweer de laatste aflevering van Samen Smelten. Vandaag gaan jullie met elkaar filosoferen.
Filosoferen is eigenlijk hardop denken. Je gaat samen nadenken en praten over dingen waar geen goed of fout
antwoord op is. Alle antwoorden zijn interessant in dit gesprek, fijn hè?
Het is belangrijk dat je goed naar elkaar luistert tijdens het praten. De leerkracht stelt de vragen. Zet mij op
pauze en ga aan de slag!

Kringgesprek over verdwijnen
In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.
De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle
dialoog te waarborgen. 

Startvragen (4+)
Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

Verdiepingsvragen (6+)
Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

Afsluiting
Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Dank jullie wel dat jullie met mij samen wilde filosoferen. Wat hebben jullie veel meegemaakt tijdens samen
smelten. We hebben ijsklontjes onderzocht, we hebben geprobeerd ze niet te laten smelten, we hebben afscheid
genomen en herinneringen opgehaald en gezien dat als het klontje smelt, er ook iets over blijft.
Ik hoop dat jullie het leuk vonden om samen op onderzoek uit te gaan. Dit was Toeti Samen Smelten.


