Vaardigheidsinsigne welpen

Ik

Het insigne “Ik” valt onder het activiteitengebied Identiteit. De welp denkt na over zijn/haar familie en de leefwereld dicht om hem/haar
heen.

Thema
Mowgli zit bij de raadsrots. Meestal als hij hier zat, zat hij hier met alle welpen uit de horde, terwijl Akela op de raadsrots zit om de horde toe te spreken. Maar
nu zit Mowgli er alleen. Mowgli zit te prakkezeren. Hij is aan het nadenken over zichzelf. “Wie ben ik nu eigenlijk zelf?”, denkt Mowgli. Mowgli is bij de welpen
opgegroeid maar is zelf geen wolf. Mowgli denkt verder: “Hoe komt het dat ik hier ben opgegroeid en niet bij de mensen? Zal ik hier altijd blijven wonen? En
wat ga ik doen als ik straks ouder ben?” Allemaal moeilijke vragen. Mowgli besluit om er eens samen met Raksha over te praten. Want Mowgli wil zichzelf
graag beter leren kennen.
Opdracht
1
Je familie

2
Mijn horde

3
Wet en belofte

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Teken of schilder een portret van jezelf.
Vermeld daarbij jouw hobby’s en je
talenten. Waar ben je goed in?

Maak een stamboom van je familie (vader,
moeder, broertjes, zusjes en grootouders).

Hetzelfde als niveau 2 met daarbij:
Voeg ooms, tantes, neven en nichten toe aan
de stamboom. Tot hoeveel generaties kan je
jouw familiestamboom tekenen?

Maak een lied over de welpen. Daarin moet
naar voren komen wat jij zo goed en leuk
vindt aan de welpen. Je mag een
bestaande melodie gebruiken.

Hetzelfde als niveau 1 met daarbij:
Leer het lied aan je horde.

Hetzelfde als niveau 2 met daarbij:
Neem het lied op en zet het op CD/ mp3 of
plaats het als muziekbestand op een website.

Leer de wet en belofte uit je hoofd en vertel
aan je leiding in je eigen woorden wat de
wet en belofte betekenen.

Als welp heb je beloofd iedereen te helpen
waar je kan. Bedenk twee manieren waarop
je de andere welpen in jouw nest in 4
weken kunt helpen om beter samen te
werken. Schrijf ze op, laat ze aan je leiding
zien en spreek af wanneer je doel is bereikt.

Gedurende zes weken help je een nieuwe
welp wegwijs te worden in de horde en in
jouw nest. Je staat klaar om vragen te
beantwoorden, je vertelt hoe het er in de
horde aan toe gaat, je legt dingen uit als ze
niet duidelijk zijn, je betrekt de nieuwe welp bij
activiteiten, je let er op dat de andere kinderen
vriendelijk zijn en je toont belangstelling voor
hoe de nieuwe welp zich in de groep voelt.
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4
Mijn
interesses

5
Mijn
Scoutinggroep
6
Mijn beroep

Schrijf een stukje voor in het logboek of op
de website van je groep. Geef hierin aan
wat jij het leukste vindt aan Scouting, wat je
andere hobby’s zijn en waar je het liefst
naar op vakantie zou willen dit jaar.

Hetzelfde als niveau 1 met daarbij:
Maak een plakboek met voorbeelden, foto's,
plaatjes, artikelen uit kranten of magazines
e.d. die laten zien hoe jouw leven er uit ziet.

Hetzelfde als niveau 2 met daarbij:
Overleg met je leiding of je je andere hobby
kunt laten zien aan de andere welpen in jouw
horde. Doe bijvoorbeeld een keer samen de
sport die jij beoefent, breng een bezoek aan
jouw hobbyclub of laat horen welk
muziekinstrument je bespeeld. Een
presentatie maken en dat laten zien aan de
andere welpen kan natuurlijk ook.

Hoe ziet jouw nest eruit? Maak een
tekening, schema of lijst waaruit duidelijk
wordt wie er allemaal in jouw nest zit. Geef
ook aan wie de helper en gids zijn.

Hoe ziet jouw horde eruit? Maak een
tekening, schema of lijst waaruit duidelijk
wordt hoeveel nesten, welpen en leiding er
zijn in jouw horde.

Hoe ziet jouw Scoutinggroep eruit? Maak een
tekening, schema of lijst waaruit duidelijk
wordt hoeveel speltakken er zijn en hoe de
organisatie van de groep in elkaar zit.

Wat zou jij later het liefst willen worden?
Maak een collage of poster van jouw
lievelingsberoep.

Hetzelfde als niveau 1, met daarbij:
Voeg twee lievelingsberoepen toe van twee
welpen uit jouw nest.

Hetzelfde als niveau 2, met daarbij:
Zoek uit welke opleiding of ervaring je nodig
hebt om jullie lievelingsberoepen uit te
oefenen. Voeg deze informatie toe aan je
poster.
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