
VIATGE A
HOLANDA 

(NETHERLANDS)

Diari de viatge de:
______________________

 
 

Partim dia ______________
 
i

tornem _______________

www.mopis.org



Viatjarem en __________

On està Holanda? Pinta-ho
 
 

La seva bandera és: 

www.mopis.org



En Holanda xerran: Holandés o Neerlandés

Hola
Gracias
Por favor
Adiós
Buenos dias
Buenas tardes
Buenas noches

 

Hallo
Bedankt
alsjeblieft
vaarwel
Goedemorgen
Goedemiddag
Welterusten

Peró també xerran amb anglès...Saps dir aquestes
paraules amb anglès?

 

8:30 h
 

 

16:30 h

www.mopis.org

En aquesta època de l'any a Holanda ...



Rijsttafel

Plats típics d'Holand:
Marca tots els que has tastat.

StroopwafelsBitterballen

Stamppot Erwtensoep kaas

www.mopis.org



Una Entrada a Efteling costa: ______  €
 

Quan costen dues entrades?  ______€
 
 
 

ANAM A EFTELING. ARRIBAREM? AJUDEN'S

www.mopis.org



Apareixen aquests contes a Efteling?
 

- Blancaneus                   SI __ NO__
- Frozen                           SI __ NO __
- Caputxeta Vermella     SI __ NO __
- Hansel i Gretel              SI __ NO __
- Rapunzel                       SI __ NO __
- L'anec lleig                    SI __ NO __
 
Dibuixa l'atracció que més t'agradat del parc.

Visita a Efteling...

www.mopis.org



Has pogut trobar aquetes figures al
parc? Marca quines has vist i inventa

un nom per cada una.

www.mopis.org



 Sinterklaas

www.mopis.org

Els nens holandesos adoren Sinterklaas, també
conegut com Sant Nicolau. Se li reconeix per la seva cridanera

capa vermella amb barret vermell i barba blanca.
Arriba cada any a mitjans de novembre en un vaixell de vapor ple
de regals al costat dels seus patges, coneguts col·lectivament com

Pere.
5 de desembre.

Per als nens, això vol dir que ha
arribat el moment de deixar la
sabata al costat de la llar de foc
o la porta del darrere. A la nit,

Sant Nicolau munta el seu
cavall blanc, Amerigo, i cavalca

per les teulades per deixar
petits regals o llepolies a les
sabates dels nens, amb la

col·laboració dels seus
ajudants. 

Els dolços tradicionals són
galetes de gingebre, galetes

d'espècies, massapà i lletres de
xocolata. Els nens li canten

cançons a Sant Nicolau a viva
veu fins que senten que

truquen a la porta. Si s'han
portat bé, trobaran una bossa

plena de regals al obrir-la.
 



HAS VIST AIXÒ DURANT EL VIATGE?
Encercla el que has vist durant el viatge

www.mopis.org



I FINS AQUI AQUEST VIATGE....
 
 

FIN DEL VIAJE CHIC@S.
 
 

THE END.

www.mopis.org


