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Module 1 Spelvisie en spelaanbod
Leeftijd: Explorerbegeleiding en adviseurs roverscouts
Duur: 20 minuten
Groepsgrootte: (sub)groepen van 4 à 6 personen
Locatie: Binnen/buiten
Korte inhoud:
Werken met activiteitengebieden en meer inzicht geven in gebruik ervan.

Dit is geen officieel document van Scouting Nederland, maar is door Scouting Nederland geselecteerd
omdat het een goed voorbeeld is van hoe je zelf met dit onderwerp aan de slag kunt gaan. Hierdoor
kan het zijn dat sommige onderdelen van dit document niet geheel overeenkomen met wat Scouting
Nederland normaal communiceert.

Activiteitengebieden
Verdeel de deelnemers in gemixte groepjes Geef elke groepje twee materialen en twee kaartjes van
activiteitengebieden.
De deelnemers hebben 10 minuten de tijd om een korte uitdaging te bedenken, die daarna een andere
groepje gaat uitvoeren. Het moet dus met de gekregen materialen en de locatie te doen zijn. De activiteit
mag maximaal 5 minuten duren
Na 10 minuten worden twee groepjes samengevoegd en worden de twee opdrachten uitgevoerd. De
ene groep doet de activiteit van de andere, ze krijgen elk 5 minuten.
Kaders opdrachten:
1. De opdracht mag maximaal 5 minuten duren.
2. De opdracht moet iets nieuws zijn, iets wat je nooit eerder hebt gedaan.
3. De opdracht moet twee activiteitengebieden beslaan.
4. Je moet gebruik maken van de materialen die je hebt gekregen.
De materialen die je gebruikt, kunnen alledaagse materialen zijn. Het is wel belangrijk dat ze ook fysiek
aanwezig zijn tijdens het uitwerken. Kijk om je heen; er is voldoende te bedenken. Voor de mensen die
dit ver vooraf voorbereiden en een materiaallijst moeten inleveren, staan hieronder enkele willekeurige
ideeën voor materialen:
 Touw.
 Pak melk.
 Theezakje.
 Paaseitjes.
 Lucifers.
 Kamerplant.
 Bureaustoel.
 Flip-over.
 Koffiemok.
 Glas.
 Colablikje.
 Vork.
 Lepel.
 Mes.
 Soepkom.
 Blauwe vogel.
 Fotolijst.
 Fietspomp.
 Toetsenbord.
 Gieter.
 Kompas.
 Bijl.
Omdat de opdrachten ook echt moeten worden uitgevoerd, is het wel belangrijk dat de materialen ook
daadwerkelijk aanwezig zijn. Het werkt dus niet om kaartjes te maken van de voorwerpen.

Kaartjes activiteitengebieden
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