Scouting @Thuis
WEEK 4
Hallo Welpen! Wij hebben deze week weer een aantal leuke
spelletjes gevonden om lekker thuis te kunnen doen. Stuur
je antwoorden in naar online@scoutingstjan.nl en verdien
een toffe insigne!

Veel plezier!
Opdracht 1
Maak een gave knikkerbaan!
Knikkerbanen zijn tegenwoordig heel erg populair. Er is
zelfs een TV programma van gemaakt, namelijk Marble
Mania. De meest creatieve knikkerbanen vindt je zelfs terug
op youtube. Bekijk de filmpjes onderaan de bladzijde voor
wat inspiratie! Daarna kun je aan de slag 😄

Wat heb je nodig:
- Lege wc rollen
- Een lege kartonnen doos
- Een schaar
- Lijm, plakband of een
nietmachine
- En natuurlijk knikkers!

Je kunt je knikkerbaan ook nog leuker
maken! Dat kun je doen met alles wat je
thuis maar kan vinden. Wees creatief en
gebruik de gekste spullen voor een
knikkerbaan.
Wat kan je nog meer gebruiken?
- Een emmer
- Lego blokken
- Lege flessen
- Papier

Hoe ga je te werk?
- Maak de doos plat en hang deze aan een deur of de
muur.
- Knip de wc rolletjes in twee (van boven naar
beneden knippen).
- Plak verschillende (halve) wc rolletjes aan elkaar en
maak een baan.
- Plak de verschillende delen van de baan achter
elkaar op het karton.
- Zet een bakje onder de uitgang van de baan.
- Je bent klaar, de eerste knikker kan er door heen!
-

Video Marble Mania van SBS6
https://youtu.be/LXQ140h-N4o
Tutorial papieren knikkerbaan
https://youtu.be/sdpOgiGcBAM
Knikkerbaan NOS jeugdjournaal
https://youtu.be/aUsYYvYiocg

Kijk voor meer leuke
spelletjes op:
facebook.com/scoutingstjan
scoutingstjan.nl/
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Start👇🏼

Weet jij de uitgang te vinden?

Mopje van de week
Gisteren en Pudding hebben
stout gedaan. Ze moeten voor
straf van hun moeder naar boven.
Pudding moet nodig poepen en
Gisteren doet het raam open
zodat Pudding uit het raam kan
poepen. Op dat moment loopt er
een meneer onder het raam
langs. De meneer, met de poep
van Pudding op zijn hoofd, belt bij
het huis aan. Moeder doet open.
De meneer zegt: 'Eén van uw
kinderen heeft op mijn hoofd
gepoept!' 'Was het Pudding?'
vraagt moeder. 'Nee, het was
poep!' zegt de meneer. 'Dan was
het Gisteren', zegt moeder. 'Nee,
het is vandaag gebeurd', zegt de
meneer.
Kijk voor meer leuke
spelletjes op:
facebook.com/scoutingstjan
scoutingstjan.nl/

Wij zijn heel erg benieuwd of het jou is gelukt een
knikkerbaan te maken. Stuur een foto of filmpje naar
welpenstaf@scoutingstjan.nl zodat de staf jouw resultaat kan
zien!

