Beste Welpenouders,
in dit document zijn de Thuis-insignes van de Welpen in terug te vinden. Het is de bedoeling
dat de Welpen een van deze insignes thuis uitvoert onder begeleiding van een ouder. De
bijbehorende opdrachten van het insigne mogen natuurlijk over verschillende dagen
verspreid worden. De Welpen mogen zelf kiezen welk insigne zij willen uitvoeren. Om het
insigne te behalen moeten de foto en video-opdrachten doorgestuurd worden naar
Onnoilman@scoutingvoerendaal.nl. Hierbij graag vermelden of welke foto’s/video’s op
facebook mogen komen (of natuurlijk dat ze helemaal niet op facebook mogen komen). De
eerst volgende opkomst krijgt de Welp, samen met alle andere Welpen, dan zijn/haar
insigne van ons. Mocht het zo zijn dat de Welp graag meerdere insignes wil behalen, stuur
dan even een e-mail naar eergenoemd E-mail adres.
Veel plezier!

Welpen, Scouting Voerendaal

1

Insigne Weer
Weer meten
Opdracht
1
2
3

4

Omschrijving

Check!

De wind kan van verschillende kanten komen. Zoek uit welke
windrichtingen er zijn en maak een windvaan.
Om te zien hoe laat het is keek men vroeger naar de zon. Maak een
zonnewijzer van karton en probeer af te lezen hoe laat het is.
Metrologen meten hoeveel neerslag is gevallen door een buis in de grond
te steken. Maak een regenmeter en plaats deze buiten waar geen
beschutting is. Laat de regenmeter een week staan en kijk aan het einde
van de week hoeveel regen gevallen is.
Het weer voorspellen kan ook met behulp van een dennenappel. Als de
lucht vochtig wordt en het gaat regenen

Welk weer is het wanneer?
Opdracht
1

Omschrijving

Check!

In Nederland hebben we vier seizoenen. In elk seizoen hebben we ander
weer. Maak een schilderij waarin een verhaal terug te zien is over een
huis in de vier seizoenen.

Eindopdracht: Weerbericht
Opdracht
1

Omschrijving

Check!

Maak na een week een gefilmd weerbericht van wat je gemeten hebt.

Welpen, Scouting Voerendaal

2

Insigne Koken

Menukaart
Opdracht
1
2
3

Omschrijving

Check!

Zoek op wat de schijf van 5 en wat belangrijk is bij het eten. Kijk eens
welke gerechten en producten goed zijn voor jezelf en voor de natuur
Stel een gezonde menukaart samen met een 3 voor-, hoofd- en
nagerechten.
Knutsel een menukaart en schrijf hier de gerechten in. Voorop op de
menukaart komt de naam van je zelfverzonnen restaurant. Vergeet niet
op te schrijven wat je gasten in het restaurant kunnen drinken!

Boodschappen
Opdracht
1
2
3

Omschrijving

Check!

Ga boodschappen doen met papa of mama.
Kies een van de hoofdgerechten uit en kijk welke boodschappen hiervoor
nodig zijn. Maak hiervan een boodschappen lijstje.
Ga in de winkel zelf opzoek naar de ingrediënten voor je hoofdgerecht.
Bonus opdracht: let hierbij op de kosten van de ingrediënten die je
koopt. Hoeveel bespaar je door het goedkopere product/merk te
pakken? Doe dit voor elk product dat jij nodig hebt. Als je alles bij
elkaar hebt verzameld, tel je bij elkaar op wat je bespaard hebt. Hoeveel
repen chocolade kan je daarvan kopen?

Eindopdracht: Restaurant
Opdracht
1
2
3

Omschrijving

Check!

Kies een voor, hoofd en nagerecht dat jij graag wil koken. Koop samen
met mama of papa de boodschappen in.
Vandaag komen je ouders bij jou eten in je restaurant. Zorg dat de tafel
goed gedekt is en dat alles netjes staat.
Maak een foto van je restaurant.
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Poppenkast
Opdracht
1

2

3

4

Omschrijving

Check!

Een vorm van entertainment is een poppenkast show. Maak je acteurs
door een strookje papier om je vinger te winden en hier een mannetje
van te maken. Daarbij kun je een sok-pop maken van een oude sok.
Om de toeschouwer extra gevoel is het decor van je poppenkast
natuurlijk erg belangrijk. Maak met stokjes of ijslollylepels verschillende
attributen die gebruikt kunnen worden tijdens je voorstelling.
De show speelt zich af in een theater zaal. Dit is in het klein een
poppenkast. Maak van karton een poppenkast met gordijntjes die open en
weer dicht kunnen.
Film een toneelstuk waarbij een gebeurtenis op scouting nagespeeld
wordt.

Welpen, Scouting Voerendaal

4

