Vaardigheidsinsigne welpen

Weerspiegeling
Het insigne “weerspiegeling“ valt onder het activiteitengebied Identiteit.
Thema
Jacala weet het even allemaal niet zo goed meer, vinden de anderen haar wel aardig?, vind ze zich zelf wel nog wel lief?, ze staat een beetje
verdrietig te kijken naar haar spiegelbeeld in de Talaabpoel. Raksha vraagt wat er is. Jacala barst is huilen uit en legt snikkend uit dat ze het even
niet meer weet. Raksha neemt Jacala mee naar de raadrots. Jacala en Raksha gaan rustig zitten en bedenken wat ze van elkaar vinden, wie ze
zelf zijn en wat hun bijzonder maakt.
Opdracht
1
Boot namen en kleuren

2
Scheepsjournaal

3
Zeehelden

Niveau 1
Ontdek welke namen en kleuren de
boten van jou scoutinggroep
hebben.

Niveau 2
Ontdek welke namen en kleuren de
boten van jou scoutinggroep
hebben. Waarom zijn deze boot
kleuren gekozen? Zoek de betekenis
van de boot namen uit.

Maak een mooie tekening of een
mooie foto van jou bij een leuke
wateropkomst.

Maak een mooie tekening of een
mooie foto van jou bij een leuke
wateropkomst.

Schrijf samen met je leiding een
stukje voor in het scheepsjournaal,
logboek of voor de website over een
leuke water opkomst.

Schrijf bij deze foto/tekening een
stukje voor in het scheepsjournaal,
logboek of voor de website over een
leuke water opkomst.

Schrijf bij deze foto/tekening zelf een
stukje voor in het scheepsjournaal,
logboek of voor de website over een
leuke water opkomst. Leg één van
de spellen uit zodat anderen dit ook
kunnen spelen.

Je leiding verteld iets over 5
verschillende zeehelden. Welke past
het beste bij jou?

Je leiding verteld iets over 5
verschillende zeehelden. Welke past
het beste bij jou? Wat zou jij als
eerste doen als jij deze zeeheld
was?

Je leiding verteld iets over 5
verschillende zeehelden. Welke past
het beste bij jou? Leg uit waarom.
Wat zou jij als eerste doen als jij
deze zeeheld was?
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Niveau 3
Ontdek welke namen en kleuren de
boten van jou scoutinggroep
hebben. Waarom zijn deze boot
kleuren gekozen? Zoek de betekenis
van de boot namen uit. Kijk wat jou
groepsnaam te maken heeft met het
water
Maak een mooie tekening of een
mooie foto van jou bij een leuke
wateropkomst.
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4
Wonen op het water

5
Regels aan boord

6
Schipper

Knutsel, teken, knip en plak of
schilder je eigen zeilboot helemaal
ideaal voor jou om op te wonen.

Knutsel, teken, knip en plak of
schilder je eigen zeilboot helemaal
ideaal voor jou om op te wonen leg
uit waarom je voor bepaalde dingen
kiest.

Knutsel, teken, knip en plak of
schilder je eigen zeilboot helemaal
ideaal voor jou om op te wonen leg
uit waarom je voor bepaalde dingen
kiest. Presenteer dit aan de andere
welpen van je nest.

Hoe ga je met elkaar om op een
boot, maak regels voor aan boord.

Hoe ga je met elkaar om op een
boot, maak regels voor aan boord.
Overleg samen met je leiding deze
regels en verbeter deze na het
overleg.

Hoe ga je met elkaar om op een
boot, maak regels voor aan boord.
Overleg samen met je leiding deze
regels en verbeter deze na het
overleg. Vergelijk jou regels met de
regels van een andere welp.

Bedenk eens hoe jij vind dat een
schipper op een boot moet zijn. Hoe
zou het leven aan boord zijn?

Bedenk eens hoe jij vind dat een
schipper op een boot moet zijn. Hoe
zou het leven aan boord zijn? Wat
zou jij wel en wat niet leuk vinden?

Bedenk eens hoe jij vind dat een
schipper op een boot moet zijn. Hoe
zou het leven aan boord zijn? Wat
zou jij wel en wat niet leuk vinden?
Hoe zou jij op vakantie gaan?
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