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Vandaag is het Cubetto’s 
eerste schooldag.

Om zeker te weten dat hij er 
helemaal klaar voor is, staat 
hij extra vroeg op.

Wielen: check! Rugzak: 
check! Boeken: check! Hij wil 
niets vergeten!

Een kompas is een apparaatje dat je 
laat zien waar het noorden, zuiden, 
oosten en westen is.

In welk veld op de kaart zie je een 
kompas?

Begin op het kompas. Verplaats 
Cubetto één veld naar het zuiden, naar 
de ‘R’.
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Op school krijgt Cubetto 
les van meneer Schildpad. 
Meneer Schildpad vertelt 
altijd spannende verhalen 
over geschiedenis en 
wetenschap.

Vandaag leren de kinderen 
alles over verschillende 
omgevingen.

De omgeving is de wereld om ons 
heen. Er zijn veel verschillende soorten 
omgevingen.

In wat voor soort omgeving woon jij?

Draai naar links om naar het gele veld 
ten zuidoosten van de ‘R’ te gaan.
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Cubetto woont in een land 
met boerderijen, woestijnen, 
bergen en een diepe rivier. 
De eerste les gaat over 
woestijnen.

Woestijnen zijn heel droog 
en zanderig. De woestijn 
doet Cubetto denken aan de 
zandbak.

Woestijnen vind je overal op de wereld, 
zelfs vlakbij de noordpool!

Wat voor planten en dieren leven er in 
een woestijn?

Verplaats Cubetto drie velden om de 
rivier over te zwemmen. Zorg dat je 
uitkomt in het water.
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Nu leren ze alles over de 
rivier die door hun land 
heen stroomt. De rivier 
brengt water en maakt het 
land vruchtbaar voor de 
landbouw.

Cubetto denkt aan de grote 
groene velden buiten de stad. 

Vruchtbaar betekent dat grond 
geschikt is om planten te verbouwen 
die je kunt eten. Die noemen we 
gewassen.

Kun jij gewassen bedenken die 
verbouwd worden om op te eten?

Breng Cubetto naar de bergen. Je mag 
zelf de route kiezen!
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Er stroomt ook water naar 
beneden, vanuit de bergen 
naar de akkers.

Meneer Schildpad legt uit 
dat bergen worden gevormd 
als delen van de grond tegen 
elkaar worden geduwd, 
waardoor er kreukels 
ontstaan.

Het land op aarde beweegt altijd, 
maar zo langzaam dat we het niet 
kunnen voelen.

Kun jij een bedenken wanneer we wel 
kunnen voelen dat de grond beweegt?

Ga van de bergen naar het kasteel 
met één draai naar rechts en één draai 
naar links.
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Na de middagpauze leert 
Cubetto hoe mensen leven en 
reizen in hun omgeving.

Lang geleden bouwden 
ze kastelen, forten en 
dorpen. Nu zijn er grote 
steden, energiecentrales en 
vliegtuigen.

Machines hebben ons leven veranderd 
en makkelijker gemaakt.

Wat voor machines ken jij die ons leven 
makkelijker hebben gemaakt?

Ga nu op reis naar de ‘B’. Als je wilt, 
kun je ook de functierij uitproberen.
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De wereld van Cubetto 
voelt heel groot, maar zijn 
stad is er maar een van de 
duizenden steden op aarde. 
Al die plekken zijn vast heel 
verschillend en interessant.

Hij wil ze allemaal zien!

Er wonen meer dan zeven miljard 
mensen op de wereld!

Als jij naar elke plek op de wereld kon 
reizen, waar zou je dan naartoe willen 
gaan?

Gebruik minstens één blauw blok om 
van de ‘B’ naar de eikenboom te gaan. 
Je mag gerust om hulp vragen.
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Tring!

De bel gaat, en de dag 
zit erop. Cubetto kan niet 
wachten om morgen terug te 
komen en meer interessante 
en spannende dingen te leren 
over de wereld om hem heen!

Ga jij dan ook weer mee?

Ga voor meer uitdagingen en tips voor 
het gebruik van de kaarten en boeken 
naar primotoys.com.

Kun jij zelf uitdagingen bedenken voor 
jou en je vrienden?

Loop in een vierkant. Kom terug naar 
de boom. Gebruik je functieblok.
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