
Het autootje en de straatsteen
Is het autootje nog een autootje als het platgereden is? Is het dan nog wat waard? Waarom
wel of niet? Wie bepaalt dat?

De hond en de liniaal
De liniaal probeert alles te meten en te tellen. Dat is handig, want dan weet je hoeveel je
huis of de appels die je koopt waard zijn. Kun je alles meten, ook droefheid of vriendschap?
Hebben dingen die je niet kunt meten minder waarde?

De zilvermeeuw en de kokmeeuw
De zilvermeeuw en de kokmeeuw ruziën over de waarde van de regenworm. Stel je
verplaatst je in een meeuw: hoeveel frietjes vind jij de regenworm waard? (Of een
spelopdracht voor twee kinderen: de een is de kokmeeuw, de ander is de zilvermeeuw.
Onderhandel met elkaar over de waarde van een regenworm. En stel je nu eens voor dat de
een mens is en de ander een regenworm. Hoe denk je nu over de waarde?)

De paardenbloem en de roos
Wat vind je mooier, een roos of een paardenbloem? Komt dat door de naam of door iets
anders? Zou je evenveel betalen voor een paardenbloem als voor een roos? Zou je een
paardenbloem kunnen geven aan iemand op wie je verliefd bent?

De zandkorrel en de zalm
Wat is volgens jou meer waard, kort leven als een zalm of eeuwenlang als een zandkorrel?
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De menskampioen en de beker
De beker rolt sneller de heuvel af dan de kampioen, die net daarvoor de beker heeft
gewonnen. Moet de beker dan niet eigenlijk de beker krijgen? 

Het pluisje en de wind
Soms kun je net als het pluisje meegenomen worden naar een andere plek waar je je nog
niet thuis voelt en je er niet bij hoort. De anderen vinden het pluisje maar een niksigheidje
van weinig waarde, maar het pluisje laat zien dat iedereen onderdeel is van een groter
geheel. Als je het maar groot genoeg maakt kom je uit op het heelal en dan hoort alles en
iedereen erbij. Heb je je zelf wel eens zoals het pluisje gevoeld?

De inktzwam en de telefoon
Kan een slimme telefoon je troosten? Is dat net zo fijn als wanneer je vriend of vriendin je
troost?

De vlieg en de diamant
De vlieg eet poep. De diamant vindt poep vies en kijkt daarom op de vlieg neer. Maar waar
heeft de vlieg meer aan, aan de diamant of aan poep? En hoe is dat voor mensen (denk
bijvoorbeeld aan de poep van de regenworm die de grond vruchtbaar maakt)?

De rijke mens en de wind
Is geld het meeste waard van alles, omdat je er alles mee kunt kopen? Kun je er met geld
voor zorgen dat de wind gaat liggen?
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