
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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https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grond_(aarde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Water
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gesteente


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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