
Oplossingen

Heb je de andere twee landschappen kunnen
herkennen? Kruis de twee valse voorstellen door:

La mer La montagne

La forêtLe désert

Ik woon op het platteland. Ik kan
velden, koeien en veel boerderijen
zien.

Kun je het landschap dat ik
hierboven beschrijf omcirkelen?

1.

2.

3.
Dat klopt!

Afhankelijk van
het landschap
zijn de dieren
verschillend.

Verbindt elk dier
met zijn

omgeving (de
plaats waar hij

leeft).

a. b.

c. d.

Weet je nog, in heteerste ImagineBelgium schrifthebben we de 4seizoenen ontdekt.Kun je ze opnieuwvinden?

4.

Herfst Winter

ZomerLente



Waar - Niet waar

Waar - Niet waar

Waar - Niet waar

Waar - Niet waar

Nu is het jouw beurt, tel de dieren die in België leven!

a. De winterslaap is wanneer de
lichaamstemperatuur van sommige dieren
stijgt om ze de hele winter warm te
houden.

b. De dieren die een winterslaap houden,
slapen de hele winter door in een plek die
beschermd is tegen de kou.

c. Koudbloedige dieren bevriezen in de
winter.

Waar of niet waar ?

d. Kikkers houden een winterslaap tijdens
de winter.

5.

Hoeveel hazelmuizen tel jij? 6 - 8 - 9

6.

Hoeveel dassen tel jij? 15 - 16 - 12

Hoeveel vleermuizen tel jij? 6 - 4 - 9 Hoeveel egels tel jij? 6 - 8 - 12



Plaats de gebeurtenissen van de eerste legende

hierboven in de juiste volgorde.

b. Vijanden vallen de stad Brussel aan.

e. Vijanden omsingelen de stad en willen de dikke muren opblazen.

c. Een jongetje moet dringend plassen en loopt toevallig in de buurt.

d. Manneken Pis dooft de vlammen.

a. Brussel is gered van de vijand dankzij het jongetje.

a.b. c. d.e.

De legende van de ..............

Een andere ............... gaat over
een ............... die tegen de
deur van de ................ plaste.
Woedend, bracht ze een
............... over hem uit.

Om hem te straffen, zou hij voor
altijd in deze onfatsoenlijke
positie moeten blijven.

Een dappere ............... die
getuige was van de hele scène
verving snel het jongetje door
een ............... om hem te
bevrijden van deze kwade
................

Sindsdien gaat het standbeeld
vrolijk verder met zijn werk.

heks

legende

man

heks

vloek

standbeeld

spreuk

jongetje

Vul de tekst met
gaten hieronder in

7.

8.



Laten we samen de Belgische folklore leren!
Verbind elk van mijn kostuums met een foto van mij die het
draagt. Verbind dan mijn foto met de naam van het kostuum dat
ik draag!

Adolphe 
Sax Sinterklaas Gilles de Binche

9.



Corona Dokter Gaston 
(stripheld)

Uniform voor
de Olympische
Spelen van 2016

Red Devils

Laten we samen de Belgische folklore leren!
Verbind elk van mijn kostuums met een foto van mij die het
draagt. Verbind dan mijn foto met de naam van het kostuum dat
ik draag!



Maillot des
Diables Rouges

Chocoladechef Dirk Frimout, 
de astonaut

Bloementapijt
van de Grote

Markt van
Brussel

Laten we samen de Belgische folklore leren!
Verbind elk van mijn kostuums met een foto van
mij die het draagt. Verbind dan mijn foto met de
naam van het kostuum dat ik draag!



Mijn
kerstboekje

Mijn
kerstboekje

Oplossingen



Tel! Tel hoeveel huizen, geschenken, bomen en sterren er
zijn. Heb je het gevonden? Teken nu in elk vakje het
element dat overeenkomt met het juiste nummer.

Help me mijn wortel terug te vinden!

Dit is de snelste weg,
maar er bestaan ook
andere !

Spelletjes



Zoek en omcirkelhet woord:
KERST

Verbindt elk

geschenk aan

zijn slee

Tel de fe
est-

versieringen

KERST TSREK STERK

KERSTSTREK

KSERT KERST KREST

TERSKKERST

RESTK

TSKER

KERST

STERK

Hoeveel        tel jij?
Hoeveel        tel jij?

Hoeveel        tel jij?

Hoeveel        tel jij?
Hoeveel        tel jij?


