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Thema: opstaan, in bad, doktertje spelen, opruimen
Leeftijd: vanaf 2 jaar

Lezen
Het boek bevat vier op zichzelf staande verhalen over opstaan (dieren verzorgen), in bad
gaan, doktertje spelen en opruimen. Deze lesbrief bevat suggesties om naar aanleiding van
het voorlezen van deze verhalen enkele kleine
opdrachten te doen.
Spelen en zingen
Muis staat op en gaat eerst alle dieren eten
geven. Wat doen de kinderen als ze ’s ochtends opstaan? Wat heeft iedereen gegeten
voor zijn ontbijt?

En / of: zing samen een liedje om de dag
vrolijk te beginnen:
Begin de dag met een dansje
Begin de dag met een lach
Want wie vrolijk kijkt in de morgen
Die lacht de hele dag
Ja, die lacht de hele dag
Doen
• Ontbijt samen met de kinderen in
de klas: Vraag de ouders of zij
iets te eten of te drinken willen
meenemen en eet samen met

   de kinderen in de kring. Vraag ondertussen wat iedereen heeft meegebracht en wat
zijn/haar favoriete ontbijt is.
• Doe samen alle poppen en
knuffels in bad. Maak een
schuimbad in de gootsteen of maak voor een
paar groepjes kinderen
een teil met water en
schuim klaar.
• Maak in de ruimte een
doktershoek met bijvoorbeeld dokterspullen, verbandmiddelen en verkleedkleren. Kinderen
kunnen in deze hoek doktertje spelen en
   een pop of beer verbinden met verband of
pleisters. Aan de hand van de doktersspulletjes kan er een gesprek met de kinderen
ontstaan over wat een dokter doet.
• Samen opruimen. Wijs groepjes aan die ieder
een hoek van het lokaal opruimen: de poppenhoek, de blokkenhoek, de bouwhoek, de
knutselhoek etc. Zing ondertussen samen
een liedje (op de melodie van Witte zwanen,
zwarte zwanen):
Hier opruimen, daar opruimen
Wie helpt er mee de klas opruimen?
De poppen hier
De blokken daar
Zo helpt iedereen elkaar
Kijk de klas is alweer klaar!
Kleuren
Speciaal voor de Muisweek is
er nu het kleurboek
Kleuren met Muis.

