Speel mee
met de dieren in het bos
bij het boek

Een muis om van te houden van Ans Heij-de Boer

• Tien dieren voor op je vingers
•

Vingerpoppetjes maken en
hoe speel je ermee?
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Muis wil net zo zijn als de andere dieren
Kan jij de dieren ook nadoen?

• Dierenspelletjes
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Klik op de titels om naar de pagina te gaan. * Voor de spelletjes waar een sterretje bij staat heb je het boek nodig.

Tien dieren voor op je vingers
Vingerpoppetjes maken
Klik hier om je eigen vingerpoppetjes te maken.
Je kunt de vingerpoppetjes ook zelf kleuren.
Klik hier om de kleurplaat uit te printen.

*

Hoe kun je ermee spelen?

Bij het lezen van het boek
Doe Muis op je vinger. Hij ontmoet tien andere dieren in het bos.
Als eerste ziet hij het hert. Doe het hert maar op je vinger.
Dan komt hij de vos tegen, op je volgende vinger plaats je nu de vos.
Tel maar mee en ga zo door tot alle tien dieren op je vingers staan.
Het verhaal naspelen.
Eén kind (of een ouder, juf) heeft Muis op de vinger.
Tien kinderen hebben één van de andere dieren op hun vinger.
Muis vraagt de dieren één voor één: “Ben jij blij met hoe je bent?”
Bedenk de antwoorden van de dieren. Als je het antwoord uit het boek kunt opzeggen mag dat ook.
TERUG
TERUG NAAR
NAAR
EERSTE
EERSTE PAGINA
PAGINA

* Liedje over vingerpoppetjes
Het kind met Muis op de vinger zingt een vraag aan elk dier:

* Hert, jij draagt een groot gewei. Waar kom jij toch vandaan?
* Vos, jij sluipt graag door het bos. Waar kom jij toch vandaan?
* Oehoe, waar vlieg jij naar toe? Waar kom jij toch vandaan?
* Wip wap wip konijntje wip. Waar kom jij toch vandaan?
* Stekel egel prik prik prik. Waar kom jij toch vandaan?
* Eekhoorn met je lange staart. Waar kom jij toch vandaan?
* Molletje in’t holletje. Waar kom jij toch vandaan?
* Kriebelkrabbel spinnetje. Waar kom jij toch vandaan?
* Slakje in je slakkenhuis. Waar kom jij toch vandaan?
* Muisje met je spitse snuit. Waar kom jij toch vandaan?
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Heb jij dit dier op je vinger? Zing het antwoord maar:

God maakte mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan.
Met bladmuziek

* Dieren nadoen
Muis zegt: ik doe de dieren na.
Hoe staat mij een gewei?
Ik geef mijzelf een vossenstaart.
Hoe staan die stekels mij?

Ik spring, maar dat is niet mijn ding.
Ik schommel als een spin.
Ik draag een huisje als een slak,
maar pas ik daar wel in?
Ik kruip uit mol zijn holletje.
Ook vliegen lijkt me fijn.
Mies zegt: Je hoeft niets na te doen,
als muis mag jij er zijn.
Muis wil net zo zijn als de
andere dieren.
Kijk maar in het boek,
zie jij hoe hij ze nadoet?
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Doe zelf een dier na
* Het hert: Doe je handen als een gewei op je hoofd met de vingers wijd uit elkaar.

* De vos: Hij sluipt, loop op je tenen.

* De uil: Hij vliegt, beweeg je armen als vleugels heen en weer.

* Het konijn: Wip als een konijn, of maak met je hand een springbeweging,
Of plaats je handen als twee lange oren op je hoofd.

* De egel: Maak je klein en bol je rug, of prik met je vingers gaatjes in de lucht.
* De eekhoorn: Beweeg je hand als een wiebelende staart bij je billen.

* De mol: De mol ligt op de grond, beweeg je handen als twee scheppen boven je hoofd.
Of: verstop je duim in je vuist, dit is de mol, en laat je duim –floep- tevoorschijn komen.
* De spin: Beweeg je vingers als kriebelpootjes van hoog naar laag (en weer terug.)

* De slak: Kruip langzaam op je buik naar voren.
Of: Je vuist is het slakkenhuisje, je duim is de slak.
Beweeg de slak langzaam van links naar rechts.

* Muis: Het muisje loopt rond op twee of vier pootjes.
Of: Neem een lange draad in je vuist, dit is het staartje wat onder je vuist
hangt, de duim is de kop van de muis. Beweeg je muizenkopje heen en weer.

		
Je kunt allerlei materialen gebruiken om het naspelen
		
van de dieren nog echter te maken, bijvoorbeeld:
			
Een touwtje kan de staart van Muis zijn. Maak van stevig karton de krulstaart van de eekhoorn.
			
Maak op een muts of een haarband van stevig karton de oren van Muis, de vos, het konijn,
				
en een gewei van het hert.
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Doe een kleed om je heen in de kleur van de dieren.

Dierenspelletjes (1)
Ra, ra, wie ben ik?

Oehoe, wie ben ik?  

Maak raadsels over de dieren. Het kan een dier uit het
boek zijn, maar andere dieren mogen ook. Bijvoorbeeld:

In het bos hoor je het roepen van
de uil. Eén kind is de uil.
De andere kinderen sluiten de ogen.
Waar hoor je de uil roepen?
Wijs maar in de goede richting.
Welk kind doet het geluid van
de uil na?

*

Ik ben een dier met een gewei op mijn kop.
Ik heb een bruine kleur. Ra, ra, wie ben ik?

*

Ik graaf tunnels in de grond. Mijn kleur is zwart.
Ra, ra, wie ben ik?

Maak de beweging van een dier.
Ra, ra, welk dier doe ik na?

Bedenk nog veel meer dierengeluiden
en speel het spel opnieuw.
Raad eens welk dier je hoort.
Een kind maakt een dierengeluid.
Een ander kind met een blinddoek
voor loopt, of kruipt, in de richting
van het geluid.
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Dierenspelletjes (2)
Weet jij welke dieren dit zijn?
Welke dieren zijn zo grijs als een muis? Zo zwart als de mol? Zo rood als de vos? Zo bruin als het hert?
Het konijn heeft grote lange oren. Welke dieren hebben ook lange oren? En wie heeft kleine oren?
Een konijn heeft een hol in de grond. Welke dieren wonen daar ook? En welke dieren wonen in de boom?
De vos en de eekhoorn hebben een lange dikke staart. Welke dieren hebben dat ook?
Wie heeft er een dunne staart? Of een korte staart? Helemaal geen staart?
Welke dieren hebben 2 poten? Wie heeft er 4 poten? En 8 poten?
Welk dier heeft helemaal geen poten?
Welk dier kan vliegen, hard rennen, springen, kruipen?
Welke dieren lopen snel, wie zijn langzaam?
Welke dieren zijn groot, wie is er klein?

Bedenk maar heel veel
van deze raadsels!
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Vingerpoppetjes

Hoe maak je de dieren uit het bos?
• Knip de omtrekvormen uit
• Maak twee vouwen op de vouw- en stippellijnen
• Zie je op het voorbeeld hoe je de twee zijflappen op elkaar plakt?
• Klaar is je dier, schuif hem maar op je vinger!

Kleurplaat vingerpoppetjes

Kleur je
eigen dieren

TERUG

