communicatie programma
In verband met de jota/joti op 21-10-1999 hebben we over het thema communicatie een insigne
programma gemaakt waarmee de welpen hun communicatie insigne kunnen verdienen . we hebben het
opgedeeld in 3 programma's op 3 verschillende zaterdagen.
de 1ste zaterdag hebben we een workshop gehad waar van alles verteld werd over communicatie en
hebben we bliktelefoons gemaakt. De 2de zaterdag was jota/joti en de 3de zaterdag hebben we een
spellen 4 kamp gedaan dat te maken had met communicatie daarna hebben allen welpen die minimaal
2x bij het insigne werk aanwezig waren een insigne gekregen.

de workshop
Communicatie is zeer belangrijk in onze samenleving. Zonder communicatie kunnen we ons werk niet
goed doen. Overal wordt gecommuniceerd op het werk op school, thuis en op de vereniging waar je bij
bent. Communicatie kan ook levens reden doordat je b.v een brandweer of ambulance kunt bellen
(112). Communicatie is ook belangrijk op vliegvelden, zodat de vliegtuigen veilig kunnen landen en
opstijgen. Communicatie is dus eigenlijk overal belangrijk en betekend niets anders dan elkaar
informatie doorgeven. Dit doorgeven kan door middel van een nieuws bericht op de tv of radio of via
de telefoon, het Internet of op school. Denk aan de leraar die jullie iets leert door jullie iets te
vertellen en te laten zien.
Communiceren kan op verschillende manieren en die manieren gaan we de komende 3 weken aan jullie
communiceren (vertellen en laten zien ). Doe je de komende weken goed je best, dan kun je het
insigne communicatie verdienen.
Vandaag gaan we jullie al een klein voorproefje geven van wat jullie de komende 3 weken gaan doen.
Daarom gaan we vandaag een telefoon maken. Niet zomaar een telefoon, maar een telefoon waarbij je
geen stroom nodig hebt. Een telefoon die werkt op de trilling van je stem. We noemen dat een
bliktelefoon.de naam zegt het al bliktelefoon
je maakt die van 2 lege blikken en een touw
doordat je het touw aan de blikken bevestigt en het touw strak trekt kun je door de blikken spreken
en de trilling van je stem wordt via het touw overgebracht naar de andere blik waardoor er geluid uit
de andere blik komt en je kunt horen wat die ander aan de anderekant van het touw gezegt heeft.

een paar vragen over communicatie :
1.Wat is communicatie?
2.Waar maakt men veel gebruik van communicatie?
3.Waarvoor is communicatie belangrijk?
4.Welke manieren van communicatie zijn er?
5.Wat voor communicatie middelen zijn er ?

6.Wie heeft de telefoon uitgevonden ?
hoe maak je een bliktelefoon?

wat heb je nodig : 2 legen blikken een stuk touw(niet te dik 2a3 mm)van ongeweer 10 meter lang en
een priem.
Men neemt een blik en een priem en maakt aan de achterkant van de blik een gaatje waar je het touw
door heen trekt ,aan de uiteindevan het touw maak je een knoop waardoor het touw niet meer door
het gaatje van de blik terug kan.
aan de andere kant van het touw doe je hetzelfde
zo werkt 't
2 welpen pakken ieder een blik en lopen van elkaar weg zodat het touw in een rechtelijn en strak is.
dan kan een in het blik praten en de ander moet luisteren
en zo kun je over en weer met elkaar praten(communiceren ).

jota/joti
Vandaag gaan we communiceren doormiddel van 2 verschillende communicatie middelen
dat zijn de langegolf zender en de computer.
Het is de bedoelling dat we 3 groepjes maken waarna elk groepje naar een aangewezen communicatie
middel gaat.
groepje 1 gaat zenden,de zendamateur gaat contact zoeken met anderen scouts waarmee jullie
kunnen praten over b.v.scouting en/of hobby,s,school enz.
groepje 2 gaat naar de computer ruimte waar ze kunnen gaan chatten met andere scouts.
groepje 3 gaat ook naar de computer ruimte maar die gaan internetten
bij het internetten moeten ze een aantal opdrachten vervullen.
de opdrachten zijn :
1.Ga naar http://www.detelefoongids.nl en zoek het telefoonnummer van kaa op.
zijn echte naam is alex daemen
zijn adres is (dat kan nu helaas niet vertellen)
2.zoek op de zelfde site de landnumers van de volgende landen op:
Nederland
0031
Australie
0061
America
001
china
0086
3.ga naar http://www.ilse.nl
en typ bij zoeken,scouting in
ga naar onder en klik op nr 2 en ga naar nr 88 scouts.nl webspel-welkom
lees goed wat er allemaal staat en druk op start als je het spel wilt spelen.
(klik op 5 letter woorden )
Als er tijd over is mogen ze proberen een sms te verzenden via de pc

dat kan op site http://www.everyday.com
Na ongeveer 30 min wisselen we met de groepjes

het welpen geheimschrift spel
Het welpen geheimschrift spel is een 4 kamp (kan ook een 6 kamp zijn )
Er worden 3 a 4 groepjes gemaakt.
De bedoelling van dit spel is dat elk groepje eerst een welpen geheimschrift oplost
waarop staat wat hun opdracht is.Elk groepje begint bij een ander w.g.s.Zodra ze het w.g.s.hebben
opgelost gaan ze naar die opdracht toe en spelen het spel als ze klaar zijn met het spel zoeken ze de
volgende w.g.s.en lossen die weer op en gaan naar het spel wat op het w.g.s. stond .enz.enz.(elk w.g.s.
heeft een nummer zo dat ze kunnen zien waar ze moeten zijn elk spel heeft ook een bijpasend
nummer)
welk groepje alle spellen snel speelt komt het snelst bij de finale w.g.s. wie die als eerst oplost is de
winnaar.

de spellen zijn
1)pictionary
Ergens in of rond het hk staat een krijtbord waar de welpen om de beurt een tekening op moet
tekenen.de andere welpen moeten raden wat er getekend wordt .
als iedereen geweest is gaan ze de volgende w.g.s. zoeken.
2) Hints
Elk kind moet iets uitbeelden zonder een woord te zeggen en de anderen moeten raden wat hij
uitbeeld.als allen welpen zijn geweest dan mogen ze door naar het volgende w.g.s.(ze mogen zelf
bedenken wat ze uitbeelden)
3)Verboden woord
Een welp moet iets vertellen aan de anderen welpen zonder het woord te noemen waar het om gaat
b.v. het verboden woord is ziekenhuis dat moet die iets over het ziekenhuis vertellen zonder dat hij
het woord ziekenhuis gebruikt (als je merkt dat het te makkelijk is dan mag je meerdere verboden
woorden tegelijk gebruiken b.v. de woorden ziek en dokters enz ook niet)
als iedereen geweest is mag je weer door naar het volgende w.g.s.

4)het communicatie verhaal
Hier moeten de welpen om de beurt een stukje schrijven over communicatie.
als iedere welp iets geschreven heeft mogen ze door naar het vlgende spel of naar het finale w.g.s.
als er een groepje nog bezig is met een spel en het ander groepje komt er aan.
mag het groepje dat nog bezig was eerst alles afmaken

groepje 1 begint bij w.g.s 1
groepje 2 bij 2 enz enz.
op de w.g.s staat in het welpen geheimschrift naar welk spel ze moeten
op de finale geheimschrift staat: proficiat jullie groepje is als eerste klaar met de spellen dus jullie
zijn de winnaars
de finale w.g.s. moet je wel 4x neerleggen
alle w.g.s moet je verstoppen in en om het hk

