
Vragen bij het verhaal 
 
 
De antwoorden op de vragen die in het zwart staan (vraag 1 tot en met 3 en vraag 13 tot en met 18), 
staan in de tekst. De antwoorden op de rode vragen (vraag 4 tot en met 12) moeten de leerlingen zelf 
bedenken. De (mogelijke) antwoorden staan achter de vraag tussen haakjes. 
  
 

1. Wat zag de reiziger opdoemen in de mist? (houten beeld of totem) 

2. Wat moest je eren, volgens het bordje dat erbij stond? (de gaven) 

3. Welke offers bracht de reiziger? (broodkorst, hoorn, zakdoek, leessteen en tondeldoos) 

4. Wat zag de reiziger plots toen het helemaal donker was? Wat zou dat volgens jou kunnen 

geweest zijn? (ogen van een kat of ander dier, vuurvliegjes, …) 

5. Welke zoete geur zou de man geroken hebben? (kamperfoelie, bessen, …) 

6. Welk knorrend en smakkend beest hoorde hij? (een egel, een everzwijn, …) 

7. Welke bessen zou hij gegeten kunnen hebben? (bosbessen, braambessen, frambozen, 

bosaardbeien, …) 

8. Van welk dier zou het gefladder afkomstig kunnen zijn dat de man hoorde? (vleermuis, …) 

9. Wat zou hij op de grond kunnen voelen dat zo zacht was? (mos, humus, afgevallen bladeren, 

dennennaalden, …) 

10. In welke holte zou de man geslapen hebben? (een holle boom, …) 

11. Wat voelde hij aan de buitenkant van zijn schuilplaats? (schors) 

12. Wat voelde hij aan de binnenkant van zijn schuilplaats? (mos, vermolmd hout, aarde, …) 

13. Waardoor werd de reiziger gewekt? (hij voelde de zonnestralen en hoorde de vogels 

kwetteren) 

14. Wat rook hij? (houtvuur en versgebakken brood) 

15. Wat was de boerin aan het doen? (de kippen eten geven) 

16. Wat bood de boerin hem aan? (een tas koffie) 

17. Hoe heette het gebied waarin de reiziger verdwaald was geraakt? (moeras der vergeten gaven) 

18. Welk zijn de 5 zintuigen? (horen, zien, voelen, proeven en ruiken) 


