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Het rijk van 
koning Salomo
1. ____
2. ____
3. ____

De wereld van 
de Vikingen
1. ____
2. ____
3. ____

De tijd van 
Napoleon
1. ____
2. ____
3. ____

A

B
C

D

E

F

G

H

I

Wat moet ik aan?

Geronimo zoekt de juiste kleding 
bij de onderstaande tijdperken.
Weet jij wat bij elkaar hoort?
Vul de lijstjes in.

Speel mee met 
Geronimo Stilton!



Kijk voor meer kleurplaten en spelletjes op www.geronimostilton.com
© De Wakkere Muis – © 2015 Atlantyca SpA, Italië. All rights reserved. 2

Op reis 
Geronimo en Benjamin reizen 
met de trein. Benjamin speelt 
een spelletje en somt de dingen, 
personen en dieren op die hij 
buiten ziet. Speel mee en breng 
een beetje orde in die warboel 
van namen.

Kleur de vlakken in met de 
gevraagde kleur.

         personen           dieren          dingen

mama

papa

piloot timmerman
dokter

neef

opa
ezel leeuw

bij pelikaan

krokodil

koe

kikkerhond

boek koffer

fiets

pen

pilletje

mandje

fles

juffrouw

zusbakke
r

Speel mee met 
Geronimo Stilton!



Verkeerde mix

Thea, Benjamin en Pandora 
hebben zich verkleed, maar 
ze hebben de kledingstijlen 
door elkaar gehaald.
Weet jij wat er niet klopt?

Speel mee met 
Geronimo Stilton!

Robetta wil 
vliegensvlug 
naar Geronimo 
toe. Help haar 
de juiste weg 
te vinden.

Geronimo 
waar ben 

je?
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Start



Het rijk van 
koning Salomo
1. A
2. D
3. I

De wereld van 
de Vikingen
1. B
2. F
3. C

De tijd van 
Napoleon
1. E
2. H
3. G

Wat moet ik aan?

VERKEERDE MIX:

Thea draagt een 
Elizabethaanse jurk, 
de tulband hoort er 
niet bij.

Benjamin is middel-
eeuws gekleed, op 
zijn schoenen na …

Pandora heeft een 
Egyptische tuniek 
aan, de pruik slaat  
natuurlijk nergens 
op.

Geronimo waar 
ben je?
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Oplossingen

De boeken van Geronimo Stilton worden in Nederland uitgegeven door De Wakkere Muis,  Amsterdam
Kijk voor meer informatie over de boeken op www.wakkerewinkel.nl.
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