Vaardigheidsinsigne welpen

Wijde Wereld

Het insigne “Wijde Wereld” valt onder het activiteitengebied Internationaal. De welp heeft laten zien dat hij/zij weet dat Scouting
wereldwijd is en heeft verder gekeken dan de Nederlandse grens door onder andere contact te leggen met een scout in het buitenland.

Opdracht
1
Scouting toen
en nu

2
Buitenlands
contact

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Er zijn op de hele wereld ongeveer 38 miljoen
scouts. Dat is meer dan twee keer alle
inwoners van Nederland.
Welpen bestaan ook in heel veel landen,
maar soms heten ze net even anders. Zoek
van minimaal 5 landen op hoe welpen daar
heten. Omdat je op buitenlandse websites
gaat kijken moet je wellicht aan je leiding (of
ouders) vragen om je bij deze opdracht te
helpen zodat ze dingen voor je kunnen
vertalen.

Er zijn op de hele wereld ongeveer 38 miljoen
scouts. Dat is meer dan twee keer alle
inwoners van Nederland.
Hoeveel mensen in Nederland zitten er op
Scouting? En in België, Engeland en
Duitsland?

Er zijn op de hele wereld ongeveer 38 miljoen
scouts. Dat is meer dan twee keer alle
inwoners van Nederland.
Vertel iets over de oprichting van Scouting en
iets over de opkomst van meisjes binnen
Scouting. Zit je bij een watergroep dan mag je
ook iets vertellen over hoe waterscouting is
ontstaan.

Zoek met de hulp van je leiding contact met
een buitenlandse welp(enhorde). Maak voor
hen een mooie tekening waarmee je laat zien
wat jij leuk vindt aan Scouting.

Zoek met de hulp van je leiding contact met
een buitenlandse welp(enhorde). Bedenk wat
je van ze wil weten en stel de vragen.
Bijvoorbeeld over het programma, de kleding
en kampen die zij doen met Scouting.

Zoek met de hulp van je leiding contact met
een buitenlandse welp(enhorde). Bedenk wat
je van ze wil weten en stel de vragen. Vertel
ook aan de buitenlandse welp wat jij op
Scouting doet en wat jij het leukste aan
Scouting vindt.

Tip! Ga naar www.scouting.nl, log in en zoek
op de term ‘Postbox’. Hier vind je
buitenlandse scouts die contact zoeken met
scouts uit een ander land.
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3
Partnership:
Ghana

4
Spel
“Buitenlandse
scouts”

5
Rechten van
het Kind

6
Buitenlandse
gast

Maak een bal. Gebruik stukjes stof en knoop
ze aan elkaar. Wikkel het op tot een bal en
doe er touw om heen. Speel een spel met
deze bal.

In Ghana en de landen er om heen is Wari
een heel populair spel. Zoek op hoe het
gespeeld wordt, maak een bord en speel het
spel.
Kijk voor deze activiteit op
www.activiteitenbank.scouting.nl

Houd een spreekbeurt over Ghana in je klas
of voor je horde.

Veel Scoutinggroepen in het buitenland
helpen de mensen in hun omgeving. Bij dit
postenspel ga je langs scouts van over de
hele wereld. Zij hebben een opdracht voor
jou. Doe je best tijdens het postenspel.
Kijk voor deze activiteit op
www.activiteitenbank.scouting.nl

Veel buitenlandse groepen helpen de
mensen in hun omgeving. Bij dit postenspel
ga je langs scouts van over de hele wereld.
Zij hebben een opdracht. Doe je best tijdens
het postenspel en houd de punten voor je
nest bij.

Veel buitenlandse groepen helpen de
mensen in hun omgeving. Bij dit postenspel
ga je langs scouts van over de hele wereld.
Zij hebben een opdracht. Doe je best tijdens
het postenspel. Jij bent de gids/helper van je
nest. Zorg er voor dat iedereen in je nest
goed mee kan doen tijdens het postenspel.

Elk kind in de wereld heeft bepaalde rechten,
dit noemen we de Rechten van het Kind.
Bijvoorbeeld dat je recht hebt op schoon
drinkwater en op onderwijs. Maak een poster
over ‘schoon drinkwater’. Waarom is schoon
drinkwater belangrijk?

Elk kind in de wereld heeft bepaalde rechten,
dit noemen we de Rechten van het Kind.
Bijvoorbeeld dat je recht hebt op schoon
drinkwater en op onderwijs. Deze rechten zijn
opgesteld door de Verenigde Naties. Zoek op
welke rechten je als kind hebt, vraag
eventueel aan je leiding/ouders om met je
mee te lezen. Welk recht vindt jij het
belangrijkste en waarom? Vertel dit aan je
leiding

Elk kind in de wereld heeft bepaalde rechten,
dit noemen we de Rechten van het Kind.
Bijvoorbeeld dat je recht hebt op schoon
drinkwater en op onderwijs. Deze rechten zijn
opgesteld door de Verenigde Naties. Zoek op
welke rechten je als kind hebt en schrijf deze
op. Welk recht vindt jij het belangrijskte en
waarom? In welk land in de wereld heeft niet
elk kind dit recht? Zoek dit uit en verwerk het
in een kort verslagje.

Tip! Kijk op www.kinderrechten.nl

Tip! Kijk op www.kinderrechten.nl

Tip! Kijk op www.kinderrechten.nl

Laat de leiding een buitenlandse gast
uitnodigen. Vertel hem of haar over Scouting.
Bijvoorbeeld hoe alle leiding heten, bij wie je
in het nest zit en wat jullie meestal doen
tijdens opkomst. Laat de leiding vertalen als
dit nodig is.

Laat de leiding een buitenlandse gast
uitnodigen. Geef de gast een rondleiding door
het clubhuis en het terrein waar jullie vaak
spelen. Laat de leiding vertalen als dit nodig
is.

Laat de leiding een buitenlandse gast
uitnodigen. Stel de gast vragen over zijn/ haar
land. Hoe heet het land, hoeveel inwoners
heeft het land, hoe wordt daar Scouting
gespeeld, wat zijn de verschillen met
Nederland en Scouting in Nederland? Laat de
leiding vertalen als dit nodig is.

Of
Of
Vraag iemand die op reis is geweest in het
buitenland om bij je horde langs te komen.
Vraag hem/haar om zijn/haar reisverhalen
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aan je nest of horde te vertellen. Dit kan
bijvoorbeeld een scout of explorer zijn die
naar een Wereld Jamboree geweest is.
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bijvoorbeeld een scout of explorer zijn die
naar een Wereld Jamboree geweest is.
Bedenk van te voren vragen die je aan deze
persoon wilt stellen.

Vraag hem/haar om zijn/haar reisverhalen
aan je nest of horde te vertellen. Dit kan
bijvoorbeeld een scout of explorer zijn die
naar een Wereld Jamboree geweest is.
Bedenk van te voren vragen die je aan deze
persoon wilt stellen. Maak uiteindelijk een
verslagje van wat je geleerd hebt door te
praten met deze persoon.
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