Activiteiten bij
Thuis bij Muis
Kleine muis en beer fietsen, bakken koekjes, maken
rommel, spelen buiten in de regen en doen nog veel meer
leuke dingen samen. De kleine verhalen staan in een
prettig rijmende tekst die woorden geeft aan wat er op de
tekeningen te zien is.

Ingrediënten:
250 gram bloem
100 gram witte suiker
1 pakje vanillesuiker
1 ei
125 gram boter op kamertemperatuur
Warm de oven voor op 200 graden. Doe de
bloem, ei, suiker, vanillesuiker en zachte boter
in een kom en kneed alles goed door elkaar.
Dit is erg leuk om te doen voor kinderen! Door
het kneden kan het deeg warm worden. Vorm
een bol van het deeg en zet het een kwartier
in de koelkast. Maak daarna vormpjes van het
deeg van ongeveer 1 cm dik en leg ze op een
bakplaat met bakpapier. Bak de boekjes 15
minuten in de oven.

Koekjes bakken
In het boek gaan Muis en Beer koekjes
bakken. Het leukste is natuurlijk om
zelf koekjes te bakken. Het recept
hiervoor is erg makkelijk! Ben je op
een plek waar koekjes bakken niet
gaat? Je kunt ook koekjes bakken in de
vorm van een rollenspel en doen alsof
je koekjes bakt. Praat met de kinderen
over wat je doet als je koekjes bakt en
wat je nodig hebt om koekjes te
bakken en lees samen het recept.

Sorteren
In het verhaaltje ‘Rommel’ gaan Muis en Beer al het speelgoed opruimen. Ga samen met de
kinderen op zoek naar speelgoed of voorwerpen in de omgeving die je kunt sorteren op
overeenkomende kenmerken, net als Muis en Beer. Welke vormen hebben de voorwerpen:
rond, vierkant of juist een hele andere vorm? Wat is groot en wat is klein? Je kunt hier ook
goed oefenen met tellen met de kinderen. Ook zou je kunnen vergelijken wat de kinderen
vinden. Wie kan het grootste voorwerp in de ruimte aanwijzen en wie het kleinste?
Verstoppertje
Bij ‘Beer is weg’ spelen Muis en Beer verstoppertje. Zelf verstoppertje spelen is natuurlijk het
allerleukste! Speel samen met de kinderen verstoppertje. Jullie kunnen ook verstoppertje
spelen met poppen of knuffels. Laat de kinderen een knuffel verstoppen terwijl jij tot tien telt,
en ga dan de knuffel zoeken. Wissel dit af met de kinderen en laat hen ook de knuffel zoeken
als iemand anders hem verstopt. Praat met de kinderen over waar ze zoeken, net zoals in het
boek.

Wat kom je tegen op de fiets?
In het verhaaltje ‘Op de fiets’ komen Muis en Beer allemaal leuke dingen tegen op de route.
Lees het verhaal en haal de items eruit die ze tegenkomen: de ijskar, tuintje met radijsjes,
plantjes en bloemen, bijen, teiltje met bootjes en eendjes. Scan de plaatjes in en print ze uit, of
teken ze zelf of samen met de kinderen. Vergeet vooral Muis en Beer op de fiets niet! Knip de
items daarna uit en teken op een groot blad een fietspad. Nu heb je allemaal plaatjes die in het
boek terugkomen. Lees samen met de kinderen het verhaal en leg de plaatjes langs de route
die Muis en Beer fietsen, zodat je de route nabootst. Omdat het losse plaatjes zijn, kun je heel
goed de kinderen zelf de route laten versieren en Muis en Beer langs de route laten ‘fietsen’.
Nu kun je met de kinderen praten over een nieuwe route: Welke route zou je zelf willen
fietsen? Wat vind jij leuk om tegen te komen? Zijn er nog andere dingen die je zou willen zien
op de fiets? Wil je iets erbij tekenen?
Knutselen met herfstblaadjes
In het verhaal ‘Herfst in huis’ spelen Muis en Beer met herfstblaadjes. Op het einde maken ze
een herfstslinger. Dit kun je ook zelf met kinderen doen. Verzamel samen met de kinderen
allerlei verschillende blaadjes buiten en leg ze op een grote hoop. Maak gaatjes in de blaadjes
met een schaar, priknaald of scherp potlood en rijg de blaadjes aan een touw. Klaar is de
herfstslinger!
Een andere leuke activiteit met herfstbladeren is stempelen. Verzamel herfstbladeren die een
beetje stevig zijn en zet verschillende kleuren verf klaar. Beschilder één kant van een blaadje
met een dun laagje verf (je kunt ook een spons gebruiken om ze van kleur te voorzien) en
stempel daarna het blaadje op een groot vel papier. Zo zie je nerven en vorm van de bladeren
heel goed! Stempel het hele blad vol met verschillende kleuren.
Verkleden is altijd een leuke activiteit. Dit doen Muis en Beer ook in het verhaaltje ‘Op zolder’.
Zijn er verkleedkleren in de buurt of verkleed je je met (oude) kleren van iemand anders? Laat
de kinderen zich verkleden tot wie ze willen zijn en ga hier daarna in gesprek met ze over wie
ze zijn. Wie ben je? Hoe herken je wie jij bent? Wat doet degene die je bent? Verkleed jezelf
ook en vertel je eigen verhaal aan de kinderen.
Wassen maar!
Zichzelf goed wassen, dat doen Muis en Beer in het verhaaltje ‘In bad’. Dit kun je ook met
kinderen doen. Zet een grote bak met zeepsop op de grond en leg uit waar het zeepsop voor is.
Gebruik een pop of knuffel die gewassen moet worden. Muis en
Beer wassen zich stap voor stap: eerst armen, dan benen. Doe dit
ook met de pop of knuffel en praat met kinderen over zeepsop en je
De activiteiten van
wassen. Verbind de activiteit in een gesprek met de eigen
deze maand zijn
ervaringen van de kinderen en stel denkvragen: Wie heeft er thuis
ontwikkeld
door
een bad? Of wie gaat er onder de douche? Hoe ruikt het zeepsop?
Kelly Matthijsen
Zou je ook zonder zeepsop, alleen met water, schoon kunnen
(Sardes)
worden? Wat kun je nog meer gebruiken om iets schoon te maken?

