NOOD AAN WARMTE - Bijlage 2: Opdrachten

Opdrachten:
1. Schrijf een recept voor een heerlijk warme soep. (30 seconden)
2. Maak een mooie sjaal met bijpassende muts en handschoenen met het materiaal dat
voorhanden is. (1 minuut en 30 seconden)
3. Speel met z’n allen een spel tot iedereen het heel warm heeft. (de groep verdient een
haardroger), bijvoorbeeld: tikkertje
4. Schrijf een gedicht waarin je vertelt hoe goed jouw begeleiders zijn met zoveel complimenten
dat ze het er warm van krijgen en moeten blozen. (30 seconden)
5. Los de rebus op (bijlage 3) (opl. Ieder mens heeft nood aan warmte) (30 seconden)
6. Bouw een kaartenhuis van 3 verdiepingen. (1 minuut)
7. Schrijf 20 woorden op die beginnen met de w van warmte (1 minuut)
8. Speel een spelletje mikado met lucifers tegen een begeleider. (De begeleider mag niet
winnen.) (1 minuut)
9. Zet een tiental theelichtjes op een rij achter elkaar. Blaas in 1 keer minstens 7 theelichtjes uit.
(1 minuut)
10. Zing een lied voor de begeleiders waar vuur, warmte of licht in voorkomt. (30 seconden)
11. Zorg ervoor dat iemand minstens 20 kledingstukken aanheeft. (30 seconden)
12. Geef met heel de groep een dikke groepsknuffel. (30 seconden)
13. Verzamel al het (verstopte) materiaal dat nodig is om warme chocomelk te maken, maak de
warme chocomelk en geef er iedereen een bekertje van. (de groep verdient een hamertje)
14. Maak een goede reclamespot over een nieuwe “hightech lucifer”. (1 minuut en 30 seconden)
15. In het midden van het lokaal brandt een theelichtje. Je krijgt nog 1 extra theelichtje en 1
lucifer. Zorg hiermee dat het theelichtje nog brandt op het einde van het spel. (10 minuten op
het vuur)
16. Tijdbom. Er wordt ergens een tikkende wekker verstopt, dit kan binnen, maar ook buiten (net
onder de grond begraven). De wekker loopt binnen 5 minuten af. Voor die tijd moet de "bom"
gevonden zijn. Hiermee kan de groep 1 minuut op het vuur verdienen.
17. Maak een zonnedans van 2 minuten en dans hem met de hele groep voor de begeleiders. (de
groep verdient een halve liter kokend water)
18. Ga met minstens 4 in een kring liggen met jouw hoofd op de buik van degene langs jou.
Iemand begint en zegt “ha”, de volgende (in wijzerzin) zegt “haha”, de derde “hahaha”,… Ga
zo door tot jullie het warm hebben van het lachen. (30 seconden)
19. Maak een mooie kaart met een warme wens voor iemand in jullie omgeving die het niet
gemakkelijk heeft. (1 minuut)
20. Vul de tekstballonnen in van de cartoon van Casper en Hobbes (bijlage 4) zodat je een logisch
verhaal krijgt. Laat het resultaat zien aan de begeleiders. Zij beslissen of je de tijd op het vuur
verdient en tonen je dan de oorspronkelijke versie (bijlage 5). (30 seconden)

Totaal te winnen:
23 minuten
Haardroger
Hamertje
Halve liter kokend water

