2 Activiteiten bij “KWAAAAAAK KWAAAAK!”
1.1
Korte samenvatting van het verhaal
Dahinda wordt wakker als prinses. Het lijkt alsof ze haar leven als
kikker in de jungle alleen maar heeft gedroomd. Ze moet uit bed,
omdat ze jurken moet passen voor een bal. Liever blijft ze lekker in
bed liggen. Later verandert Dahinda voor de eerste keer in een
prachtige brulkikker.
1.2

Activiteit 1: De ontbijtestafette
Dahinda wil vandaag liever in bed blijven liggen,
maar misschien dat een lekker ontbijtje op bed haar
van gedachten kan doen veranderen. Elk nest wijst
een Mamta aan. Mamta weet exact wat Dahinda
lekker vindt en in welke volgorde het ontbijt opgediend moet worden.
Mamta krijgt een ontbijtmenu. Alleen deze is geschreven in
geheimschrift.
Mamta moet deze dus eerst ontcijferen, buiten het zicht van de rest van
het nest. Dan beeldt Mamta, zonder te praten, het eerste gerechtje van
het ontbijt uit. Wanneer dat geraden wordt, gaan de welpen op zoek naar
dat gerechtje. Eénmaal gevonden, brengen ze het gerechtje naar Mamta.
Zij beeldt dan het volgende gerechtje uit. Dit doen ze net zolang, totdat
alle gerechtjes gevonden zijn. Het nest dat als eerste het ontbijtje bij
Dahinda krijgt, heeft gewonnen.
1.3
Activiteit 2: Het Wie-Ben-Ik-Spel
Hoe goed kennen de welpen elkaar? Elke welp draagt op de rug een
kaartje met de naam van een andere welp. Ze mogen aan de andere
welpen vragen stellen over de welp wiens naam zij dragen. Vragen
mogen alleen met ja/nee beantwoord worden. In de tweede ronde
dragen de welpen een kaartje met een voorwerp (jungle attribuut). De
derde ronde wordt gespeeld met junglefiguren.

ONTWIKKELINGSDOEL
Op weg naar zelfstandigheid
Vanaf de welpen krijgen de
kinderen steeds meer
zelfstandigheid. Ze gaan
alleen naar school of naar een
vriendje. Ze gaan zelf
boodschappen doen. Ze leren
hun omgeving steeds beter
kennen. Voor veel welpen is
het eerste zomerkamp ook
meteen de eerste keer écht
weg van hun ouders.
Natuurlijk zullen er bij scouts
en explorers nog heel veel
stappen volgen, maar bij de
welpen wordt een stevige
basis gelegd.

1.4

Activiteit 3: In geuren en kleuren
Deze activiteit kun je verdelen over twee opkomsten.
Nadat Dahinda wakker wordt als prinses ervaart ze een aantal emoties. Die kan (of wil) ze
niet delen met Mamta. Ook wanneer ze de eerste keer haar gedaanteverwisseling
ondergaat, ervaart ze een heleboel emoties. Deze activiteit gaat om de combinatie van
emoties en gezichtsuitdrukkingen.
Tijdens de eerste opkomst worden de gezichtsuitdrukkingen geoefend. De horde wordt verdeeld in
tweetallen. Elk tweetal oefent het uitdrukken van gevoelens met het gezicht. Na 10 à 15 minuten
oefenen wordt er van één of twee uitdrukkingen een tekening of foto gemaakt. De tekening wordt nu
verder uitgewerkt (of de foto wordt afgedrukt). Daarna wordt er aan de hand van de tekening (of foto)
een masker gemaakt. Wanneer de maskers af zijn, worden ze gepresenteerd aan de horde. De
makers vertellen erbij welke gezichtsuitdrukking hun masker uitbeeldt.
De tweede opkomst gaan de welpen aan de slag met hun maskers. De opkomst begint met een
korte uitleg over hoe emoties niet alleen met je gezicht, maar ook met je lichaam wordt geuit. Daarna
gaan de tweetallen aan de slag om een klein toneelstukje voor te bereiden (van 1 à 1,5 minuut),
waarbij beide maskers een rol spelen. Wanneer de maskers bijvoorbeeld boos en vrolijk uitbeelden,
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kan er gespeeld worden dat de boosheid van de één, komt doordat een grap van de ander niet goed
begrepen is.
Nodig:





(Optioneel) fototoestel of smartphone (en een printer);
Voldoende (gekleurd) papier;
Potloden, stiften, scharen, lijm, etc.
Stevig karton (voor de maskers);

Emoties:
 Boos;
 Verdrietig;
 Geërgerd;
 Blij/Vrolijk;
 Trots;
 Verbaasd;
 Chagrijnig;








Somber;
Moe;
Uitzinnig;
Bang;
Geschrokken;
Etc.

Tip: Je kan de activiteit nog uitbreiden door van masker te wissel. Bijvoorbeeld iemand die chagrijnig
uitbeeldt, kan vrolijk worden door een grap die wordt verteld.
1.5

Activiteit 4: Het complimentjes-spel
Spel gebaseerd op Kinderkwaliteiten spel. Op een grote tafel liggen kaartjes met kwaliteiten.
Elke welp krijgt de namen van drie willekeurige andere welpen. Voor deze welpen worden
drie kaartjes gekozen. De welpen moeten motiveren waarom zij voor deze kaartjes hebben
gekozen.

Variant
Het spel wordt gespeeld in het nest. Elke welp kiest een kaartje voor elk van de andere welpen in het
nest. Ook hier moeten ze vertellen waarom ze dit kaartje hebben uitgezocht.
De kwaliteiten zijn:
aanpakker
belangstellend
beleefd
creatief
eerlijk
grappig
lief
opgewekt
rustig
sportief
spontaan
verantwoordelijk
zelfstandig

aardig
beleefd
bescheiden
dapper
enthousiast
gul
muzikaal
optimistisch
slim
spontaan
stabiel
vrolijk
zelfverzekerd

avontuurlijk
bescheiden
betrokken
digitaal vaardig
geduldig
handig
netjes
positief
snel
stabiel
sterk
wijs
zorgvuldig

behulpzaam
betrokken
betrouwbaar
doorzetter
gezellig
leergierig
nieuwsgierig
precies
sociaal
sterk
tevreden
ijverig
zorgzaam
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