
       

     Kleine muis zoekt een huis 

 

Interactief voorlezen 

Kijk het boek online via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=sKl0xi57l7g 

Daar wordt het boek voorgelezen. Ook sturen we een PowerPoint mee, hierin kun je zelf het verhaal 

lezen/doorklikken. Vooral leuk voor cliënten die zelf een knop, (spraak)computer of Ipad hebben.  

Of misschien heb je zelf het boek thuis? Je kan het boek ook met voorwerpen voorlezen of 

herbeleven na die tijd, je kan dan denken aan het volgende:  

Voorwerp en actie  

Een appel om te ruiken, voelen, horen (bij afhappen) en proeven.  
Muis neemt er af en toe een hapje vanaf, dit kan jij misschien ook doen tijdens 
het lezen? 

Appel 

Een boek. Het voelen van de wind, het horen van het geluid en het zien (van het 
snelle omslaan) wanneer de bladzijden omgeslagen worden. 

Mol 

Slablaadjes. Deze kan je proeven, voelen, horen (bij afhappen) en ruiken. Konijn 

Verschillende soorten kussens. Deze kan je voelen, misschien is het een kussen 
met bobbeltjes of een lekker zacht kussen? 
Misschien hebben ze verschillende kleurtjes? 

Das 

Hard roepen: ‘Hallo! Is daar iemand?’. Beer 

Een holletje van muis met de appel. 
(Wanneer je onderstaande activiteiten hebt gedaan heb je misschien een mooi 
holletje voor muis gemaakt?) 

Muis en appel 

 

Appel maken 

o Je kan de appel (in de bijlage) kleuren of verven. Als je geen vieze vingers wil krijgen kan je 

verf op de tekening doen, er dan een zakje omheen doen en met je vingers/voeten verven. 

o Je kan de appel uitknippen en eventueel op stevig karton plakken of plastificeren. 

o Probeer eens of hij door het gaatje past van het gemaakte holletje van bijvoorbeeld een 

schoenendoos? (Zie volgende activiteit). 

Holletje van muis maken 

o Je kan voor het holletje van muis een schoenendoos gebruiken en er een gat in maken die 

kleiner is dan de appel in de bijlage en groter dan het klokhuis in de bijlage. 

o Maak een touwtje om de appel en probeer hem eens in de schoenendoos te trekken. 

 

Tekenen of foto 

Maak een tekening van je eigen huis of maak een foto, met de Ipad of een telefoon. Je kunt ook 

foto’s maken van verschillende bekende huizen van je ouders / verzorgers, buren, etc. Print deze uit. 

Kun je erbij vertellen (woord of gebaar) ? Huis van….. wel of niet van….. 

Mij/ik   Wel of niet knikken/schudden. 

 

Memory (zie bijlage) 

Print en knip de memorykaartjes 2x uit (ook al een leuke activiteit voor sommigen). 

Leg alle kaartjes op de kop en probeer om de beurt 2 dezelfde te vinden. Zijn alle kaartjes teveel, pak 

dan de helft om mee te spelen. 

https://www.youtube.com/watch?v=sKl0xi57l7g
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Thema tafel maken 

o Je kan van alle dieren die in het boek voorkomen een mooi holletje  

of huisje maken. Dit kan met (schoenen)doosjes, potjes en dergelijke. 

o De dieren die in het boek voorkomen zijn: 

- Muis, met eventueel een bed in het holletje en een te grote  

appel die er niet in past. 

- Mol, met allemaal boeken in het holletje. 

- Konijn, met allemaal slablaadjes in het holletje. 

- Das, languit liggend op allemaal kussens in het holletje. 

- Beer, in een leeg groot hol. 

o De holletjes worden steeds ietsje groter. 

Bewegingsactiviteiten 

o Wie kan er rollen als een appel? Probeer zelf eens te rollen als een appel. Of misschien 

kunnen de begeleiders je eens (om)rollen als een appel. Dit doet muis immers ook om hem 

mee te nemen naar het volgende huisje. 

o Bij Mol in het holletje liggen allemaal boeken. Heb jij ook boeken in je boekenkast? 

Verzamel eens een stapel(tje) boeken. Voel je hoe zwaar ze zijn? Kan jij ze tillen? Kan je er 

ook 5 op elkaar tillen? (Met stevige benen iets uit elkaar gaan staan en een rechte rug). 

Misschien kan je op je buik liggen, dan kunnen de begeleiders een paar boekjes op je rug 

leggen en dan kan jij voelen hoe zwaar het is. Probeer dat de boeken niet vallen! 

Misschien kan je nog een andere houding bedenken? 

o Konijn heeft allemaal slablaadjes in het holletje liggen. Misschien heb jij allemaal mooie 

doekjes? Dan zijn dit zogenaamd de slablaadjes. Kan jij iemand onder deze slablaadjes 

verstoppen? Of misschien kunnen de begeleiders jou verstoppen onder deze zogenaamde 

slablaadjes? 

o Das heeft allemaal kussens in het holletje liggen. Hebben jullie thuis ook kussens? Maak er 

eens een mooi paadje van op de vloer. Kan je er overheen lopen zonder te vallen?! 

o Beer had een groot leeg hol. Kan je die (samen) maken door kleden over bijvoorbeeld de 

tafel te hangen? Hier kan je heerlijk onder de tafel  

liggen of zitten. Misschien kan je er wel lekkere stukjes appel eten? Of  

overrollen met een appel (balletje).  

o De appel (balletje) door de holletjes rollen, zie de afbeelding hiernaast.  

 
Appelflapjes maken (Zie bijlage) 
Fijn om samen te doen. En het ruikt erg lekker! En je kunt het daarna ook nog samen proeven, mmm! 

 
Voorlezen 
Als je boek voorleest, kan het accent op één van de thema’s in het verhaal leggen, afhankelijk van 
wat de cliënt interesseert of aankan uiteraard! 

• Dieren: Welke dieren komen voor in het verhaal, hoe zien ze eruit, hoe reageren zij op Kleine 
Muis, waar houden zij van? Heb je deze pluchen beesten in huis? Pak ze er dan bij. 

• Groot/klein: Welk dier heeft het kleinste holletje, wat is het grootste dier, waarom wordt de 
appel steeds kleiner? 

• Wonen: Waar wonen de dieren, waarin wonen mensen? 
• Fruit: Welke soorten fruit ken jij, hoe smaakt het, vind jij het lekker of vies, welke vorm/kleur 

heeft het? Ga lekker proeven/ ruiken en voelen aan het fruit dat je in huis hebt. 



       

     Kleine muis zoekt een huis 

 
 
 
 
  



       

     Kleine muis zoekt een huis 



       

     Kleine muis zoekt een huis 

  



       

     Kleine muis zoekt een huis 

 

  



       

     Kleine muis zoekt een huis 

 

 

 

 

  



       

     Kleine muis zoekt een huis 

 


