1 Activiteiten bij “Feest in de jungle”
1.1
Korte samenvatting van het verhaal
Shere Khan is boos. Heel de jungle viert feest en hij is niet
uitgenodigd. Althans… dat denkt hij. Als wraak wil hij het feest
verstoren. Hij kiest voor Dahinda, want dat is een lekker makkelijk
doelwit om te pesten.
1.2

Activiteit 1: Kikkertikker
In dit spel zijn alle welpen Dahinda. Ze springen als kikkers op
het speelveld of in de speelruimte. Eén van de welpen wordt
aangewezen als Shere Khan. Shere Khan beweegt zich voort
op handen en voeten en moet de Dahinda’s tikken. Voordat
het spel begint, wordt Shere Khan even apart genomen, buiten het
gehoor- en gezichtsveld van de andere welpen. Daar wordt namelijk de
geheime Mowgli aangewezen. Mowgli doet net alsof hij een kikker is en
springt net zoals de andere welpen als een kikker.
Wanneer de geheime Mowgli is gekozen en Shere Khan weer is
teruggekeerd in de groep, begint het spel. Shere Khan moet zoveel
mogelijk Dahinda’s tikken. Wanneer een Dahinda getikt wordt, moet deze
stil blijven staan. De geheime Mowgli moet ongezien de stilstaande
Dahinda’s tikken. Wanneer hem dat lukt, mag de Dahinda weer vrolijk
rondspringen. Maar pas op! Wanneer Shere Khan de geheime Mowgli
betrapt, is het spel afgelopen. Mowgli wordt nu Shere Khan en de
Dahinda’s kiezen weer een nieuwe Mowgli. Hoeveel Dahinda’s hebben
Shere Khan en Mowgli getikt?
Variatie
Wanneer een Dahinda binnen een bepaald tijd nog niet is bevrijd door
Mowgli, verandert deze in een prinses. Wanneer een prinses door drie
Dahinda’s wordt getikt, verandert de prinses weer in een Dahinda en mag
ze weer vrolijk rondspringen.

ONTWIKKELINGSDOEL
Pesten
Scouting wil bijdragen aan de
ontwikkeling van welpen.
Zowel pesten als gepest
hebben een negatieve invloed
hebben op de ontwikkeling
van welpen, met soms
ingrijpende gevolgen die tot op
latere leeftijd doorwerken.
Daarnaast hebben pesten en
ruzie een negatief effect op de
groep. Er is minder tijd voor
leuke dingen of leuke dingen
worden erdoor verpest.
Scouting wil een veilige
omgeving zijn voor alle
kinderen, pesten past daar
dus niet bij.

Activiteit 2: Shere Khan “wekken”
Shere Khan ligt aan het eind van het speelveld op zijn buik te slapen. Aan de andere kant
van het speelveld staan de welpen achter een lijn opgesteld. Ze willen Shere Khan pesten.
Dat doen ze door naar Shere Khan te lopen en hem te kriebelen. Wanneer iemand hem op
zijn achterwerk tikt, wordt Shere Khan wakker en mag hij iedereen tikken. De welpen lopen
zo snel mogelijk naar de andere kant van het speelveld. Eénmaal achter hun eigen lijn zijn ze veilig.
Wie getikt is, wordt een Shere Khan. De welp die als laatste overblijft, wint het spel (en wordt in de
volgende ronde de Shere Khan).
1.3

1.4
Activiteit 3: Megafoon!
Doel: Pesten bespreekbaar maken
Speelveld
Een veld van twee rechthoeken die tegen elkaar aanliggen. Aan de ene kant van het
speelveld aan de korte zijde is de “start”, aan het andere einde staat een leider met een
megafoon.
Verloop van het spel
Verdeel de horde in twee ploegen. Elke ploeg heeft een coach en een geblinddoekte speler.
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Ploeg 1 staat in het linker speelveld en ploeg 2 staat in het rechter. Iedere speler kiest een eigen
plekje en mag daar niet meer van af komen. De geblinddoekte speler moet zich door het speelveld
van de tegenstander bewegen en zo snel mogelijk aan de andere kant van het speelveld zien te
komen. De coach begeleidt (langs de zijlijn) de geblinddoekte speler.
De spelers die in het speelveld staan, mogen de geblinddoekte spelen proberen te tikken (zonder van
hun plaats af te gaan). Wanneer dat lukt, moet de geblinddoekte speler terug naar de start en opnieuw
beginnen. De ploeg die de leider met de megafoon als eerste bereikt, heeft gewonnen en mag één
persoon uit de andere ploeg een handicap geven, zoals:
 Alleen je rechterarm gebruiken;
 Ga zitten;
 Sta op één been, enzovoorts.
Na elke ronde leest de leider met de megafoon een stelling voor. De spelers van beide ploegen
discussiëren hierover. Ben je het eens met de stelling ga je aan de linkerkant van de megafoon staan.
Ben je het niet eens met de stelling, ga je aan de rechterkant van de megafoon staan.
Nodig:
 Megafoon;
 Twee blinddoeken;
 Stellingen (zie hieronder).
Stellingen:
Pesten en plagen is hetzelfde
Nee, plagen wordt tussen vrienden gedaan. Het is niet bedoeld om te kwetsen en vaak kan
iedereen er om lachen. De plager kan ook terug geplaagd worden. Bij pesten gebeurt dat niet. Bij
pesten is er maar één slachtoffer die door dezelfde (persoon/groep) wordt gepest.
Als er gepest wordt, ga ik naar de leiding
Dat is het beste wat je kan doen. De leiding kan jullie dan helpen om het pesten te laten stoppen.
Onthoud dat dit geen “klikken” is
In onze groep wordt gepest
Het is heel erg jammer en stom wanneer er in jullie horde wordt gepest. Helaas kunnen de pester
en de gepeste(n) dit niet zelf oplossen. Het is heel goed om hierover te praten! Met de hele horde
kunnen jullie vast, samen met de leiding, het probleem oplossen en het pesten doen stoppen. De
sfeer verbetert hierdoor, zodat iedereen een fijne tijd bij de horde heeft!
Door niet te reageren op pesten steun ik de pester
Wanneer je niet afkeurend reageert op het gedrag van een pester, geef je deze het gevoel dat deze
heel stoer of cool is. Het maakt de gepeste ook extra verdrietig, omdat het lijkt alsof het jou niets
kan schelen. Het is niet makkelijk om een pester aan te spreken op zijn/haar gedrag, maar het juist
erg knap en stoer is als je het wel probeert. Doe het wel op een rustige manier, zonder te schelden
of te slaan. Vertel het ook aan je leiding.
Eigenlijk wil ik iemand die gepest wordt steunen
Wie gepest wordt, voelt zich vaak alleen. Met een bemoedigend woordje of een schouderklopje kan
je een heel eind komen. Je helpt een gepeste enorm als je samen naar de leiding gaat om het te
bespreken.
Andere activiteiten met betrekking tot pesten vind je op de activiteitenbank:
● De geplaagde pest (meerdere opkomsten)
● Krijg de pest weg
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