Beverbadges

Bas Bos

Het favoriete activiteitengebied van Bas Bos is Buitenleven. Bas is
namelijk graag buiten in het bos. Hij speurt naar alle dieren en
planten in de natuur. Bas leert de bevers daarom graag alles over
dieren, planten en bomen in het bos, park of langs het water. Ze
ontdekken zelf hoe de natuur eruitziet en hoe alles buiten voelt.
Hieronder volgt een voorbeeld hoe je deze badge in 3 à 4 weken
kunt invullen. Er zijn namelijk geen vaste eisen voor de badge. Je
mag als leidinggevende zelf activiteiten verzinnen of aanpassen die
bij Bas Bos passen. Veel plezier!

´Wat doe jij nou?’ vroeg ik aan Bas Bos. Bas kroop op handen en knieën met zijn ogen dicht door het
bos. ‘Ssst,’ zei Bas. ‘Ik ben op zoek naar de natuur. Kom bij me zitten, doe je ogen dicht, zet je handen
aan je oren en luister.’ Ik vond het een beetje gek, maar deed toch wat Bas zei. ‘Wat hoor je nu?’
vroeg Bas. ‘Jou,’ zei ik. ‘Nee, luister goed.’ Even hoorde ik niks, maar toen…
Week 1 – Ontdek de natuur
 Ga speuren met de bevers door de natuur. Zet met (echte of geprinte) bladeren van
verschillende bomen een speurtocht uit die de bevers gaan volgen. Onderweg kun je de
bevers verschillende opdrachten laten doen die met bomen te maken hebben.
 Speel onderweg het spelletje Boompje verwisselen. De uitleg van dit spel vind je op de
activiteitenbank: http://activiteitenbank.scouting.nl. Mocht je geen bomen in de buurt hebben,
print dan een aantal afbeeldingen van bomen uit en leg die op de grond.
 Ga op zoek naar knutselmaterialen uit de natuur. Verzamel dingen als kastanjes,
beukennootjes en bladeren. Deze kun je in week drie gebruiken om mee te knutselen. Laat de
spullen in de tussentijd drogen, dan is het geschikter om mee te knutselen. Lijmen met natte
blaadjes is namelijk erg lastig. Wanneer je de Bas Bos badge in het voorjaar doet, kun je
gekiemde eikels vinden. Neem deze mee en plant ze in een potje met aarde om het
groeiproces te laten zien. Helemaal leuk als je verschillende soorten kunt vinden, zoals een
zomereik, wintereik of Amerikaanse eik.
 Laat de bevers met papier en wasco afdrukken maken van de schors van bomen. Leuk om je
lokaal mee te versieren.
 Speel bomenkwartet, maak een kwartet waarin elke boom de hoofdrol speelt. Neem
bijvoorbeeld de berk. Het kwartet bestaat dan uit plaatjes van vrucht, schors, blad en de
gehele boom.
Week 2 – Slootdiertjes
 Bekijk de volgende aflevering van school tv met de bevers ter introductie op het thema
slootdiertjes. Het filmpje gaat over het bootsmannetje!
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100601_slootdiertjes01
 Ga naar een sloot met schepnetjes, een emmer, glazen potjes en vergrootglazen. Wat vinden
de bevers allemaal? Waterdieren, waterplanten? Misschien zitten er wel beestjes bij die een
weekje in een aquarium (met deksel) in jullie lokaal kunnen logeren. Zorg dat je ook wat
drijvende plantjes en kroos meeneemt als voedselbron en schuilplaats. Zoek van te voren op
internet op hoe de cyclus gaat van kikkerdril tot kikker en leg de bevers dit uit. Neem ook wat
zoekkaarten mee om vragen te kunnen beantwoorden over de diertjes/planten waar de bevers
mee aan komen.
 Laat de bevers waterkwaliteit onderzoeken. Zorg als leiding voor vies modder water of neem
water mee uit de sloot/vijver waar jullie gevist hebben. Geef de bevers verschillende
instrumenten om zelf te ontdekken hoe zij het water kunnen zuiveren. Denk aan een zeef,
koffiefilters, watten, schepnetje, stenen enzovoorts. Als vergelijkingsmateriaal geef je ze
kraanwater om te kijken hoe helder het water is, wat is het verschil?
 Speel een estafette met water. Laat de bevers met bekertjes water van de ene naar de andere
emmer rennen. Wie brengt het meeste water naar de sloot?
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 Voorleestip: Mag ik hem houden? van Tony Ross. Gaat over een klein verwend prinsesje dat
kikkervisjes als huisdier houdt, maar op een dag… dan gebeurt er wat vreemds…
Week 3 – Rupsen en vlinders
 Lees een verhaal voor over een rups. Bijvoorbeeld Rupsje Nooitgenoeg van Eric Carle of Het
grote avontuur van Robbie Rups van S. Hood.
 Hoe wordt een rups een vlinder? Leg dit aan je bevers uit. Kies zelf de methode die het beste
past bij jouw bevers. Geef je hen een kleur- of knutselplaat van de drie fasen (rups, cocon,
vlinder?), laat je hen een filmpje zien of bedenk je met de leiding een toneelstukje?
 Ga samen in de natuur op zoek naar rupsen of vlinders.
 Maak rupsjes van kastanjes, eierdozen en/of ander materiaal. Maak ook vlinders van de
gedroogde bladeren. Deze kun je misschien mooi bespatten of verven. Kijk voor meer
knutselideeën op www.knutselidee.nl.
 Speel Rupsentikkertje. De uitleg van dit spel vind je op de activiteitenbank:
http://activiteitenbank.scouting.nl.
Week 4 – Natuurmuseum
 Ga met je beverkolonie op bezoek bij een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer of bezoek
een natuurmuseum in de buurt. Kijk op www.staatsbosbeheer.nl of op Wikipedia voor een lijst
van natuurmusea http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_natuurmusea.
 Aan het eind van deze opkomst krijgt iedereen natuurlijk de Bas Bos-badge.
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