Kleine Muis zoekt een huis
Vanuit haar holletje ziet

Introductie

Zing liedjes over dieren, bijvoorbeeld ‘In dit ronde holletje’ en

Passen en meten

Kleine Muis een knots van

Tijdens het Voorleesontbijt of op een ander moment staat er

‘Piep’ uit Kleuterwijs (SMV) of improviseer op de tekst van ‘’k

De appel past niet in het holletje van Kleine Muis. Gebruik

een appel liggen. Helaas is de

een grote schaal met appels op tafel: grote en kleine appels (de

Zag twee beren’ ‘’k zag twee dassen auto’s wassen’ of ‘’k zag twee

materiaal als de vormenbox om de peuters te laten ontdekken of

appel veel te groot voor haar

verschillen moeten duidelijk zijn!) en rode, gele en groene appels.

mollen samen rollen.

iets er wel of niet in past.

huisje, dus gaat ze op zoek

Verzamel de peuters rondom de tafel en laat ieder kind een appel

naar een groter onderkomen.

pakken. Laat hen de appel bekijken, voelen en ruiken. Praat over

Appelmoes

Onderweg neemt ze steeds

de kleur, de vorm en bekijk het kroontje en de steel. Waarom zit

Elk kind pakt een rode appel uit de mand en zoekt er iets bij dat

Groot/klein

een hapje van de appel, want

er een steeltje aan de appel? Toon een plaat van een appelboom

ook rood is. Om het wat moeilijker te maken kunnen de kinderen

In het midden van de kring staat een grote auto. Wie kan er een

zoeken maakt hongerig.

of bekijk een appelboom in de buurt. Wat zit er aan de buitenkant

iets gaan zoeken dat rond is, of rood en rond.

kleine auto naast zetten? Doe dit ook met andere voorwerpen en

Maar nergens kan Kleine

van de appel? Schil de appel en zing ondertussen de eerste twee

Zing het liedje ‘Appeltjes rood’ uit De Gouden Poort (uitgeverij

let erop dat de verschillen tussen groot en klein wel duidelijk zijn.

Muis komen wonen. Niet in

coupletten van ‘In ied’re kleine appel’ uit Kleuterwijs (SMV). Zijn

Christofoor) en maak er passende bewegingen bij. Het lied eindigt

het hol van de mol, niet bij

ze nieuwsgierig geworden naar de kleine kamertjes? Snijd dan de

met: ‘appeltjes in de pan, daar maken wij appelmoes van.’ Schil

Verwerkingsblad

het konijn, niet bij de das en

appel horizontaal doormidden en laat zien waar de pitten ‘wonen’.

de appels en geef de kinderen plastic messen waarmee zij stukjes

Print de appel op stevig papier. Ieder kind mag met

zeker niet in het hol van de

Verdeel de appel in stukjes en laat de kinderen

kunnen snijden. Kook de stukjes appel in een pan en begeleid de

vingerverf een rode, gele en groene appel maken.

beer. Vermoeid van het lopen

Maak een gat in een doos en zoek dingen die er doorheen passen.

kinderen bij het roeren en fijnmalen van de appelmoes. Voeg er

ziet ze opeens een ideaal

Inhoud

holletje waar zijzelf én haar

Steeds als dit boek wordt voorgelezen, kan het

appel (of wat er nog van over

accent op één van de thema’s in het verhaal worden

wat suiker of zoetstof aan toe en laat de peuters heerlijk smullen.

Bij dit prentenboek is door ProBiblio een speciaal programma

Spel en beweging

ontwikkeld met onder andere vertelplaten, pluchen dieren,
werkbladen en spelmaterialen. Vraag ernaar bij de bibliotheek.

is) in passen. Tevreden valt ze

gelegd, bijvoorbeeld:

Bij het spel in de ruimte ‘Appelregen’ is de mand met appels

in slaap in haar eigen bedje.

• dieren. Welke dieren komen voor in het verhaal, hoe zien ze

(kleine balletjes) omgevallen. De appels rollen alle kanten op.

eruit, hoe reageren zij op Kleine Muis, waar houden zij van?

Kunnen de peuters alle ‘appels’ weer verzamelen en naar de

Zorg dat er pluchen beesten aanwezig zijn* (zo mogelijk in de

mand terugbrengen?
Speel het spel ‘Muis kom uit je hol’. Maak het hol van de muis

grootste dier, waarom wordt de appel steeds kleiner?

herkenbaar en plaats er een bedje, een vaas en wat boeken in.

• wonen. Waar wonen de dieren, waarin wonen mensen?

Geef de muis een masker op en gebruik een touwtje als staart.

• fruit. Welke soorten fruit kennen de kinderen, hoe smaakt het,

Varieer op dit spel met de andere dieren uit het boek.

welke vorm/kleur heeft het?
• gevoelens. Hoe voelt Kleine Muis zich als hij bij de andere dieren
komt, waarom kruipt hij niet bij de beer in het hol?

Dieren nadoen
Gebruik hoepels als holletjes van de dieren en vertel een verhaaltje
over één van de dieren. Terwijl u op een trommel slaat, lopen de
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Andere activiteiten

beren met grote zware stappen naar hun hol. Welk geluid maken

Verteltafel

ze? Laat de muizen trippelen en piepen en de dassen snurken.

Richt een verteltafel in met pluchen dieren in de
juiste verhoudingen en speel samen met de kinderen fragmenten

Het bed van Kleine Muis

uit het verhaal na aan de hand van de tekst in het boek.

Een schoenendoos wordt groen geschilderd en gevuld met blauwe

Maak holen van liggende bloempotten in verschillende maten en

lapjes waarop de kinderen schilderen met witte verf. In de doos

drapeer daar lappen overheen, zodat er vanaf de achterkant ook

mogen zij een muis of ander knuffeltje laten slapen.

door het gaatje gekeken kan worden.

Tips en speelsuggesties voor de basisschool

*Een pluchen das is voor € 4,- (excl. € 6,20 verzendkosten)
verkrijgbaar bij de Stichting Das en Boom.

juiste formaten) en laat de peuters ermee spelen.
• groot/klein. Welk dier heeft het kleinste holletje, wat is het

Tip
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