
 
 
 

 

Nieuwe uitvindingen   
 
 
Voor wie 6 tot 12 jaar 
Tijd  20 tot 60 minuten  
Nodig  Tekenmateriaal 
 
Een filosofieles om na te denken over uitvindingen die helpen goed om te gaan met de 
natuur en onze natuurlijke hulpbronnen. 
 
 
Openingsscenario  
 
Laat de kinderen eerste even stilstaan bij het concept ‘uitvinding’ door onderstaand lijstje 
door te nemen.  

Vroeger hadden ze: 

• geen stofzuiger maar een bezem 
• geen tv maar iemand die het nieuws riep 
• geen wc maar een emmer 
• geen computerspelletjes maar bordspelen 
• geen auto maar een dikke laag eelt op hun voeten of als je rijk was een paard 

om op te rijden.  
• geen diepvries maar heel zout eten 
• geen rekenmachine maar een telraam 
• geen tandartsboor maar een tandartstang (die alleen kon trekken). 

 
Kijk dan samen een van de filmpje van het klokhuis over nieuwe uitvindingen. Type in de 
zoekbalk van YouTube: Topnieuw Het Klokhuis en dan kom je vanzelf een aantal filmpjes 
tegen over nieuwe uitvindingen zoals: 

• Schoenzolen van kauwgom 
• Kleding van koeienpoep 
• Van haarafval tot snelbinders 
• Wc-papier recyclen tot schaaltjes  

Zo lang als de mens bestaat vinden we dingen uit die het leven makkelijker maken. Door 
de uitvindingen van de afgelopen 150 jaar zorgen we er helaas voor dat het niet zo goed 
gaat met de aarde. Maar dat neemt niet weg dat we onze denkkracht en creativiteit 
kunnen gebruiken om ook weer uitvindingen te doen die dat probleem helpen oplossen.  

 

  



 
 
 

 

Vragen om met de kinderen over te filosoferen 

• Wanneer is een uitvinding een goede uitvinding? 
• Welke uitvinding vind jij de beste uitvinding?   
• Hoe kan het dat mensen uitvindingen doen?  
• Zou jij zelf iets uit willen vinden? Waarom wel, waarom niet?  
• Wat is ervoor nodig om iets goeds uit te vinden? (dus iets dat ons helpt om beter 

om te gaan met de natuur).   

 
Verwerking  
Teken een stripverhaal over een uitvinder die iets heel handigs en goeds uitvindt dat nog 
niet bestaat en mensen helpt om beter om te gaan met de natuur.  


