
Vaardigheidsinsignes waterwelpen compleet versie 2 - oktober 2019 
Versie 2 - oktober 2019 Vaardigheidsinsignes waterwelpen compleet Versie 2 - oktober 2019 Vaardigheidsinsignes waterwelpen compleet Versie 2 - oktober 2019 Vaardigheidsinsignes waterwelpen compleet Versie 2 - oktober 2019 Vaardigheidsinsignes waterwelpen compleet Versie 1 - oktober 2019 Vaardigheidsinsignes waterwelpen - Waterkunstwerk 

        

Vaardigheidsinsigne welpen 

Waterkunstwerk 
Het insigne “Waterkunstwerk“ valt onder het activiteitengebied Expressie. 
 
Thema 
Marala, heeft in de Guhagrotten een tekening gezien van dansende mensen. Ze vindt dat zij dat in het water veel beter kan… en daagt Shanti uit 
voor een wedstrijdje. Mowgli is de scheidsrechter. Tijdens het dansen in de grot valt Marala over haar lange poten. Snel rent Shanti naar Marala. 
“Misschien kunnen we beter creatief zijn op het water, dat is toch leuker” stelt Shanti voor aan de watervogel. 
 

Opdracht Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
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Onderwaterfoto’s 

Maak samen met je nest een ‘onderwater-

kijker’. Vraag de leiding om te helpen een 

kijker te maken en ga aan de waterkant 

kijken welke hoe de wereld er onder water 

uit ziet. Test goed of er geen water door het 

kijkdeel naar binnen komt.  

 

Probeer een foto te maken van de bodem 

met een compactcamera of een smartphone 

in jouw onderwaterkijker, zijn de kleuren die 

je onder water ziet anders dan de kleuren 

boven water? 

Maak samen met je nest een ‘onderwater-

kijker’.  

Vraag de leiding om te helpen een kijker te 

maken en ga aan de waterkant of vanuit een 

vlet of kano kijken welke dingen je 

onderwater kan zien met je kijker.  

 

Test de kijker op waterdichtheid en maak 

daarna 5 verschillende scherpe foto’s van 

de bodem met een compactcamera of een 

smartphone in jouw onderwaterkijker, 

zonder het water troebel te maken en 

zonder een flitser te gebruiken. 

 

Maak eens een foto van een voorwerp en 

maak daarna nog een foto van hetzelfde 

voorwerp terwijl je het onder water houdt. Zit 

er verschil in de foto’s (kleur/vorm van het 

voorwerp) 

Maak een ‘onderwater-kijker’. 

Vraag zo nodig hulp om de kijker te maken 

en ga aan de waterkant of vanuit een vlet of 

kano kijken welke dingen je onderwater kan 

zien met je kijker.  

 

Test de kijker op waterdichtheid en maak 

daarna 5 verschillende scherpe foto’s van 

de bodem met een compactcamera of een 

smartphone in jouw onderwaterkijker, 

zonder het water troebel te maken en 

zonder een flitser te gebruiken. 

 

Probeer eens een foto half onder water, half 

boven water te maken. Zit er veel verschil in 

de helften? 
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Waterorkest 

Vul een aantal flesjes met verschillende 

hoeveelheden water en blaas eroverheen. 

Kun je er geluid mee maken? Wat is het 

verschil tussen de flesjes qua geluid? 

Vul een aantal flesjes met verschillende 

hoeveelheden water en blaas eroverheen. 

Kun je de flesjes op volgorde van hoog naar 

laag zetten? 

Vul een aantal flesjes met verschillende 

hoeveelheden water en blaas eroverheen. 

Kun je er een liedje mee maken? 
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Onderwaterwereld 

Maak met je nest een onderwaterwereld. 

Versier de onderwaterwereld met alles wat 

je onder water vindt (dieren, planten ect) 

Maak met je nest een onderwaterwereld 

door een tafel op zijn kop te zetten en 

huishoudfolie tussen de poten te spannen. 

Versier de onderwaterwereld met alles wat 

je onder water vindt (dieren, planten ect). 

Bedenk van tevoren wat voor soort dieren 

bij elkaar gevonden kunnen worden en wat 

voor planten en bodem daarbij horen. 

Maak met je nest een onderwaterwereld 

door een tafel op zijn kop te zetten en 

huishoudfolie tussen de poten te spannen. 

Versier de onderwaterwereld met alles wat 

je onder water vindt (dieren, planten ect). 

Kun je ook verschillende soorten 

onderwaterwereld maken? Bijvoorbeeld een 

sloot, de zee, een aquarium. 
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Waterverf 

Maak met je nest een mooi schilderij van 

jullie favoriete jungledier. Gebruik een dikke 

zwarte stift om de lijnen alvast op het doek 

te zetten. Gebruik verdunde waterverf in 

waterpistolen om het schilderij in te kleuren. 

Maak met je nest een mooi schilderij van 

jullie favoriete jungledier. Gebruik een dikke 

zwarte stift om de lijnen alvast op het doek 

te zetten. Gebruik verdunde waterverf in 

waterpistolen om het schilderij in te kleuren. 

Kun je nog andere manieren verzinnen om 

het schilderij in te kleuren (bijvoorbeeld 

sponzen)? 

Maak met je nest een mooi schilderij van 

jullie favoriete jungledier. Gebruik een dikke 

zwarte stift om de lijnen alvast op het doek 

te zetten. Gebruik verdunde waterverf in 

waterpistolen om het schilderij in te kleuren. 

  

5  

Bootjes bouwen 

  

Verzamel van tevoren een berg kosteloos 

materiaal. Maak hier een zo mooi mogelijke 

boot van. Blijft jouw bootje ook drijven? 

Verzamel van tevoren een berg kosteloos 

materiaal. Maak hier een zo mooi mogelijke 

boot van. Test of jouw bootje blijft drijven en 

kijk welk bootje het grootste of zwaarste 

voorwerp kan vervoeren. 

Verzamel van tevoren een berg kosteloos 

materiaal. Maak hier een zo mooi mogelijke 

zeilboot van. Probeer uit wat er gebeurt als 

het te hard waait (maak wind met een 

ventilator) of wat er gebeurt wanneer het zeil 

te groot of juist te klein is. 

  

6  

Gondelvaart 

Help je nest met het zo mooi mogelijk 

versieren van je boot en. 

Neem met je boot deel aan een 

gondelvaart, help je nest met het zo mooi 

mogelijk versieren van je boot. Maak een 

paar mooie foto’s van de boten in de 

gondelvaart. 

Organiseer samen met de leiding een 

gondelvaart voor alle ouders (bijvoorbeeld 

tijdens een open dag). Neem hieraan ook 

deel met je eigen mooi versierde boot. 

 

 

 

 

 

 

 


