Basisfase

Buitenleven

Doelen
Je maakt kennis met het activiteitengebied Buitenleven bij de scouts. Je
doet dit door zelf actief mee te doen aan activiteiten zoals
dierensporen/planten zoeken en/of een milieustraat aanleggen. Je kunt
ook op stap gaan met de boswachter of waterwachter en zo meer over
de natuur leren. Je leert de wolken herkennen en kunt aan de hand
daarvan het weer voorspellen. Je weet met behulp van de sterren het
noorden te vinden.

Om dit insigne te behalen, moet je de bovenstaande doelen bereiken. Dit doe je door een aantal
challenges uit te voeren. Deze challenges kunnen door je leiding zelf bedacht worden. Je leiding kan
er ook voor kiezen gebruik te maken van de voorbeeld challenges die hieronder beschreven staan.
Vraag dus aan je leiding welke challenges je moet doen om dit insigne te behalen.

Challenges
Voer minimaal drie van de vijf onderstaande challenges uit:
1. Ga aan de slag met natuurzoekkaarten en ontdek 10 verschillende planten en dieren. Gebruik
hierbij bijvoorbeeld IVN-zoekkaarten of zoekkaarten van Natuurmonumenten. Leg je ontdekkingen
vast door foto’s te nemen en maak met de foto’s een verslagje/poster.
2. Doe mee aan een seizoensactiviteit zoals paddenstoelen zoeken, eikel- of kastanjepoppetjes
maken, eventueel onder leiding van een boswachter.
3. Leg een milieustraat aan op het kamp (papier, glas, plastic, GFT, peut/olie, klein chemisch afval)
en vertel waarom iedereen dit zou moeten doen. Wat gebeurt er met gescheiden afval?
Je kunt ook een bezoek brengen aan een waterzuiveringsinstallatie en een strip tekenen over de
manier waarop het water gezuiverd wordt.
4. Herken (regen)wolken/lucht, wat heeft hoge en lage druk met het weer te maken? Wat moet je
doen bij onweer als je aan het kamperen of varen bent?
5. Met behulp van de sterren het noorden vinden, basis sterrenbeelden (Grote en Kleine beer, Wega
en Orions riem) en Melkweg herkennen, verschil kennen tussen sterren en planeten.

Basisfase scouts – Buitenleven

juni 2012

1

