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DIERENDOOLHOF:! duplo 
Het is bedtijd voor de jonkies - maar eerst moeten ze bij 

hun eigen moeders zien te komen! Welk jong dier vindt de 

weg naar zijn eigen moeder? En welke jongen vinden niet 

meteen de juiste weg terug en komen zo te laat thuis? 

DOESAMENE CST Td rond oe hedde nd ene 
je leuke spelletjes doen. Bouw samen met je kind de plaatsen waar jonge en volwassen dieren wonen (77, 
(een nest, een grot, een hol, enzovoorts. en praat over hoe verschillende diersoorten voor hun 
jongen zorgen. 



Welkom bij dit nieuwe 
LEGO? Club Ju Magazine! 

Dit nummer staat weer vol slimme 
bouwtips om bouwen met je LEGO a 
stenen nog leuker en makkeli a = Er staan 

maken. Lees het nieuwe LEGO Juniors twee nieuwe 
yerhaal dat zich op het strand 

afspeelt, vaar mee met de LEGO 
Piraten en kleur je eigen \ ze zelf kunt 

racewagen. ie „bouwen! 

Weet je 
Hmmm, waarom het 

dit model is eigenlijk heel leuk is, 
best moeilijk. Ik als je een beetje hulp 
kan wel wat hulp nodig hebt met je 

gebruiken. LEGO model? 

EXCLUSIEF VOOR CLUBLEDEN! LEGO Surf Girlen 
LEGO Race zijn twee nieuwe, superleuke games voor LEGO 

Junior fans. Jouw kind kan er als eerste mee kennismaken! 

a, 
oo RDEN 

name naar wedstrijd@LEGOclub.nl 

Allein Nederland wonende lezers van het LEGO® Cb Magazine kunnen meedoen aan de wedstijden. Medewerkers van 
de LEGO Groep en hun dich familieleden zijn uitgesloten van deelname, Vraag toestemming aan je ouder(s} of verzorger 
om aan gen wedstrijd mes tedoen. Prijzen kunnen niet worden overgedragen of geruild tegen contanten. De stij van de 
prijzen kan afwijken van wat hier taat aangegeven, De uitslag is bindend en er kan nief over worden gecorrespondeerd. 
Winnaars ontvangen persoonlijk bericht binnen een maand na het lite van de wedstrijd Alle inzendingen worden het 
eigendom van de LEGO Groep en kunnen net worden gereloumeerd 

„Stuur een e-mail met je 



PANIEK OP 
HET STRAND! 
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Es cheb en 
Hé, we EE Kunje Nl oplossing! 

hebben geen Jm ons helpen? 
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Waar gaat jn 
N ze naartoe? } | 

ledereen 
kan een held 

worden! 
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BOUW JE EIGEN 

EEN 

Tips! 
Probeer eens 
LEr 
LEGO® model 
in verschillende 
maten te bouwen. 
Je kunt van een bepaald 
model een hele kleine versie 
maken met een paar stenen, en 

daarna een veel grotere uitgave 
NEUE 
je hele kleine modellen bouwt, 
werk je op “micro-schaal.” Als je 
model groot genoeg is om er een 
minifiguur in te zetten, heet het 
een model op “minifiguur-schaal.” 



den, | eo 



HIJS DE 
PIRATENVLAG: 
Ahoi! De LEGO? Piraten zijn op zoek naar buit op het 

tropische Schatteneiland. Maar er is een probleem: ze 

hebben geen vlag meegenomen! Gebruik je fantasie en 

maak je eigen piratenvlag! 

zou de buit 
begraven zijn? 

Er ontbreekt iets in dit plaatje! Kun jij de 

puzzelstukjes combineren met de ontbrekende 

delen in de tekening? Hulp nodig? Je vindt de 

antwoorden onderaan deze bladzijde. 



Ik weet het 
maar ik zeg 

niets! 

Ninja Kai probeert te 
ontsnappen van het eiland van 
Meester Chen. Maar daar komt 
Chen’s handlanger, Krait! Het 
gevecht kan beginnen! Kun je de 
7 verschillen tussen deze twee 
plaatjes vinden? 
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SUPERSNELLE SPEED CHAMPIONS 

FERRARI 
De Speed Champions racewagen scheurt over de weg! Gebruik viltstiften 
of kleurpotloden om het plaatje in te kleuren. Kleur de wagen Ferrari- 
rood of kies een andere kleur die je mooi vindt. 





Een waterleidingprobleem in LEGO°® City. De slopers wilden aan 

de slag gaan, maar iemand was vergeten een waterle: 

te sluiten. Nu komt er een heleboel water uit een toilet! Kun jij 

de slopers helpen de juiste waterleiding te vinden, zodat ze de 

watertoevoer naar het toilet kunnen afsluiten? 

7 Bah! 
Maar goed dat 
we geen neuzen 

lseen SV 1 iin } y 

hamer het goede F Ss à E Waar komt 

gereedschap voor 
al dat water 

deze klus? SC vandaan? 
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Liz, 6 jaar 

CREATIONS _ 
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Kars & Tom, 
5& 6 jaar 

Vind je de juiste steen niet om je bouwwerk af 

te maken? Hier is een tip: drie opeengestapelde 

LEGO°® plaatjes zijn even hoog als één LEGO 

steen. Dat maakt bouwen met je LEGO 
verzameling zo speciaal! 

Rik & Tim, 6 & 4 jaar 



Tim, 4 jaar 



Er zijn allerlei 
manieren om 
het bouwen 
makkelijker 
te maken. Maak 
bijvoorbeeld eerst een tekening 

van wat je wilt maken, voordat 

je gaat bouwen. Als je een 
model wilt maken van iets 

dat echt bestaat (zoals de 

bloemen op deze pagina), ga 

dan eerst op zoek naar foto's 

of tekeningen ervan. 





ZOEK DE 
— 
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PICKNICKSPULLEN! 
HET IS NOOIT TE KOUD VOOR EEN PICKNICK! 
Anna, Elsa en Olaf willen een picknick 
houden op het plein voor het fonkelende 
ijskasteel van Elsa! Maar ze zijn een paar 
dingen kwijt die daarvoor nodig zijn. Elsa 
en Anna zoeken naar hun capes en hun 

picknickspulletjes en Olaf is op zoek naar 
zijn wortelneus! Kun jij ze helpen al hun 
spulletjes te vinden? 

Ga voor meer cool speelplezier naar LEGO.nl/princess 

@ ODiney 

ZOEK: EXTRA: 
2 koekjes Kun je de neus 
2 schaatsen van Olaf ook 
Elsa's lichtblauwe cape vinden? 
Anna's paarse cape 
Een sandwich 
Een iĳslollie 

Senap 
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SCHELPENJACHT! 
Als je een dagje op het strand bent, moet je natuurlijk 
schelpen gaan zoeken. Hoeveel schelpen kun je zien 
in dit plaatje? 

ZANDKASTEEL! 
ZO DOE JE MEE: 

ee 

Hé, Nina: \ Ó d d ie 
ikben daar } … |S Anns or 122 ú ar 

Ei Ee rens S Bekijk je LEGO stenen eens 
helemaal anders. Soms kun je 
elementen op een heel nieuwe 
manier gebruiken. Een deur 
wordt dan een vleugel, een 

ondersteboven gedraaide walkie- 
talkie is een buitenboordmotor 

joysticks zijn de 
oogwimpers van een monster! 
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SUPERSNEL WOORDRAADSEL! 
Thor en Hawkeye achtervolgen een bende boeven die naar hun geheime schuilplaats zijn 
gevlucht. Waar zouden ze zijn? Help de Superhelden! Ontcijfer de door elkaar gegooide 
woorden in het bericht hieronder, zodat Thor en Hawkeye de schuilplaats kunnen vinden. 

Ga naar het [ei] en volg het steenachtige gE naar de creet: 

ETSUINE DPA EAONAC 


