
 

Een kleine muis met grote oren
Door middel van papieren bordjes, verf en ander knutselmateriaal maken we 
onze eigen muizen
Piep..piep.. Is een muis groot, of klein? Welk geluid maakt een muis? We leren 
veel tijdens deze knutselactiviteit. 

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkeling : • Creatieve ontwikkeling: Beeldende 
expressie

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling

Doelgroep : Dreumes (1 tot 2 jaar), Peuter (2 tot 4 jaar), 
Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen

• papieren bordjes
• grijze verf
• kwasten
• verfschorten

• knutselpapier 
• lijm
• schaar
• prikpen en prikmatje

• zwarte stift of ronde zwarte 
stickers

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens deze activiteit knutselt het kind met de fijne motoriek deze muis in elkaar. Door te verven, te 
knippen en te plakken. Samen praten jullie over de muis en lees je evt. een boekje. Dit stimuleert de 
taalontwikkeling. Laat het kind naar eigen inzicht de muis in elkaar knutselen. Dit stimuleert de beeldende 
expressie. 

Voorbereiding
Zet de materialen klaar en knip de bordjes een beetje bij, zodat er een snuit van een muis ontstaat. Dit is 
niet moeilijk (zie foto). Knip eventueel ook alvast wat grote rondjes uit het knutselpapier. Grotere rondjes 
voor de oren en kleine rondjes voor de neus. Je kunt de kinderen hier ook bij betrekken door hen de rondjes 
uit te laten knippen of prikken. Knip uit hetzelfde papier ook wat krullerige staartjes.
Laat peuters vooral zelf de activiteit uitvoeren! Voor een dreumes bereid je het wel voor.

Introduceer de activiteit
Lees eerst het boekje 'Kleine muis zoekt een huis' voor. Praat daarna eens over muizen. Is een muis groot of 
klein? En is er iets ook heel groot bij een muis? (oren, snuitje) Welk geluid maakt een muis?

 



 

Knutselen maar!
Volg de onderstaande stappen om een leuke muis te knutselen.
Stap 1. Geef de kinderen allemaal een verfschort. Hierna mogen ze allemaal een papieren bordje grijs 
verven.
Stap 2. Laat het bordje goed drogen.
Stap 3. Laat de kinderen de neus, oren en ogen op de muis plakken. Het is leuk om de kinderen dit naar 
eigen inzicht te laten doen. Op deze manier krijg je veel verschillende, eigen resultaten. 
Stap 4. De kinderen mogen nog een staartje aan de muis plakken en klaar is de muis!
Een simpele maar leuke activiteit! Praat nog even na over de muizen. Waar heeft iedereen de ogen geplakt? 
En waar de neus? Wat vinden we ervan?

Variatie
• Je kunt er ook voor kiezen om deze activiteit over twee dagdelen of twee dagen te verdelen. Het eerste 

dagdeel ga je bezig met de voorbereiding en met het verven, en het tweede dagdeel maak je de 
muisjes af.

• Maak ook de knutsel 'Een grote olifant met een lange slurf' uit DoenKids en vergelijk beide dieren met 
elkaar als ze af zijn. 

Tip
Hang de muisjes naast elkaar op een leuke plek op! Zie onderstaande foto. 

 



 

Bron
• http://www.housingaforest.com

 


