3 Activiteiten bij “Op zoek naar Mowgli”
1.1
Korte samenvatting van het verhaal
Dahinda wil meer weten over mensen en dieren en vindt op internet
de naam van Mowgli. Ze gaat naar hem op zoek en vindt ook Shanti.
Shanti wordt haar eerste echte vriendin.
1.2

Activiteit 1: Kikkerspeurtocht
Routetechniek:
Kikkertje met pootje vooruit = rechtdoor
Kikkertje met pootje naar links = naar links
Kikkertje met pootje naar rechts = naar rechts

Hier ga je rechtsaf

Hier ga je linksaf

Hier ga je rechtdoor

Einde van de route!

Of een kruispuntenroute. Daar waar Shere Khan getekend staat, ga je in
tegenovergestelde richting. Daar waar je Dahinda getekend ziet, vind je
een opdracht.

Hier ga je rechtdoor

1.3

ONTWIKKELINGSDOEL
Wie ben ik
Welpen gaan zich steeds
meer vergelijken met andere
kinderen. Verschillen tussen
jongens en meiden gaan
spelen. Welpen gaan zichzelf
meer beschrijven aan de hand
van psychische
eigenschappen in plaats van
fysieke eigenschappen. Zo
zullen bevers zichzelf zullen
omschrijven als ‘Ik kan hard
lopen’, terwijl oudere welpen
zichzelf vaker omschrijven als
‘Ik ben aardig en netjes’.
Doordat ze zich gaan
vergelijken met
leeftijdsgenootjes, zien ze ook
wat minder goed gaat: ‘Ik kan
netjes schrijven, maar ben niet
zo goed in rekenen.’

Hier ga je rechtsaf

Activiteit 2: Ik ga op reis…
Een klassieker onder de groepsspelletjes. Een welp begint met de zin: “Ik ga op reis en
neem mee….”, gevolgd door een voorwerp dat begint met de eerste letter van haar of zijn
voornaam.
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Bijvoorbeeld:
Dahinda: Ik ga op reis en neem mee …… Dropjes
Dahinda mag mee op reis, maar wanneer ze een handtas mee wil nemen, mag ze niet mee.
Mowgli: Ik ga op reis en neem mee ….. Marshmallows
Mowgli mag mee op reis.
Shanti: Ik ga op reis en neem mee …… Suikerklontjes
Shanti mag mee op reis.
Tabaqui: Ik ga op reis en neem mee ….. Gevulde koeken
Tabaqui mag niet mee
Etc.
Pas als in één ronde alle spelers mee op reis mogen en de truc dus door lijken te hebben, is het spel
afgelopen. Je kunt hierop variëren door een voorwerp te noemen dat begint met de laatste letter van
je voornaam of de eerste letter van je achternaam.
1.4

Activiteit 3: Bouw je eigen stad
D e welpen krijgen per nest de opdracht om een maquette van een stad of de jungle te
maken. Hierbij maken ze gebruik van kosteloos materiaal, waxinelichtjes,
kantoorartikelen, oude (gedemonteerde) apparaten, en dergelijke. Het is de bedoeling dat
de welpen hun eigen initiatief en creativiteit gebruiken. De leiding geeft geen sturing of
enige andere aanwijzing, maar letten alleen op veiligheid en faciliteren het materiaal, scharen, lijm etc.
Kosteloos materiaal kan door leiding en ouders worden verzameld:
 Lege shampooflessen
 Restjes wol
 Oude kranten
 Restjes stof
 Restjes elektriciteitskabel
 Conservenblikken (let op dat er geen
scherpe randen aan zitten en dat ze
 Oude knopen
schoon zijn)
 Oude boutjes
 Keukenrollen
 Oude moertjes
 WC-rollen
 Restjes papier
 IJsstokjes (goed gewassen)
 Restjes hout
 Melkpakken (goed gewassen)
 Lege zakdoekdozen
 Sappakken (goed gewassen)
 Kurken
 Yoghurtbakjes (goed gewassen)
 Restjes lint
 Boterbakjes (goed gewassen)
 Champignonbakjes
 Lipjes van blikjes
 Oude T-shirts
 Oude puzzels
 Schoenendozen
 Eierdozen
 Lege flesjes (geen statiegeld)
 Bakjes van de afhaalchinees (goed
 Pietschuim verpakkingsmateriaal
gewassen)
 Verpakkingsschuimpjes
 Tijdschriften
 Dopjes van flessen
 Oude fietsbanden
 Dopjes van bierflesjes


Oude telefoongidsen

* Kosteloos materiaal, gooi je normaal weg.
* Deze lijst is niet compleet, bedenk zelf meer.
De welpen kunnen naar buiten om daar natuurlijk materiaal te zoeken. Zorg dat de welpen alleen de
dingen pakken die al los op de grond liggen.
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