
  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

In Amos de Muis blijft een dagje thuis leren we Amos Muis en 

zijn vrienden kennen. Amos Muis werkt in de dierentuin. 

Amos Muis gaat elke dag naar de bus naar de dierentuin. 

Daar zoekt hij zijn dierenvrienden elke dag op om hen te 

helpen en hen gezelschap te houden. Op een dag is Amos 

Muis ziek, waardoor hij een dagje thuis moet blijven. Zijn 

dierenvrienden uit de dierentuinen komen naar Amos Muis 

toe om hem te helpen.  

 
Voorlezen 

• Samen de voorkant bekijken: bekijk samen de voorkant van het boek. Waar gaat dit boek over? 

Wat weten de kinderen over deze dieren? Welke andere dieren kennen de kinderen al? Wat 

zijn de dieren op de voorkant aan het doen?  

• Titel bespreken: Heb het met de kinderen over de titel: de titel van het boek ‘Amos Muis blijft 

een dagje thuis’ rijmt. Kennen de kinderen meer woorden die op elkaar rijmen?  

• Samen voorlezen: wat gebeurt er in het boek? Wat gebeurt er met Amos Muis? Waarom helpt 

Amos Muis zijn dierenvrienden? Wat zouden de kinderen doen om hun vrienden te helpen als 

deze ziek zijn?  

Het begin van een nieuwe dag 

Blader nog eens door het boek. Amos Muis zet elke dag de wekker. Hij maakt elke dag een kopje thee 

en kommetje havermout klaar, zodat hij met een gevulde maag naar de dierentuin kan gaan. 

Vervolgens kijkt hij op zijn klok om te kijken hoe laat zijn bus vertrekt. Bespreek met elkaar wat de 

kinderen doen, nadat zij zijn opgestaan uit bed. Poetsen de kinderen hun tanden en wat eten de 

kinderen als ontbijt? Gaan ze ook met de bus op pad of bijvoorbeeld met de fiets of auto? Doen zij dit 

elke dag of is dit elke dag verschillend? Denk aan woorden die de woordenschat kunnen vergroten, 

zoals opstaan, aankleden, ontbijten, dichtbij en ver weg.  

 

Ziek zijn 

Blader nog een keer samen door het boek en bespreek met elkaar wat je ziet over ziek zijn. Amos Muis 

is ziek en moet daarom een dagje thuis blijven. Hoe kun je aan iemand zien dat hij ziek is? Aan Amos 

Muis kun je zien dat hij ziek is, omdat hij een rode neus heeft gekregen. Kan iemand ook ziek zijn zonder 

dat je het kunt zien? En kun je ook horen of iemand ziek is? Of ruiken? Waaraan kun je zien of horen 

dat iemand corona heeft? 
Wat kun je doen als je ziek bent? Het hangt er natuurlijk vanaf hoe ziek je bent! Een klein griepje? Een 

beetje buikpijn? Praat hier met de kinderen over, iedereen heeft er wel ervaring mee. Is het soms ook 

een beetje fijn om ziek te zijn? 

Hoe verzorg je iemand die ziek is? Grijp ook hier weer kansen op gebied van woordenschat, zoals 

verzorgen, misselijk zijn en overgeven. Hoe kunnen de kinderen, net als de dierenvrienden van Amos  
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Muis, iemand helpen die ziek is: kun je een warme deken pakken of een kopje thee zetten. Wat kan je 

nog meer allemaal doen om iemand die ziek is te helpen?  

 

Kennis over dieren verdiepen 

In het boek komen verschillende dieren voor, die bekend en minder bekend zijn: een olifant, een 

neushoorn, een schildpad, een uil en een pinguïn. Bespreek de dieren op de verschillende pagina’s met 

de kinderen. Ook hebben de dieren verschillende eigenschappen. De schildpad is erg langzaam, de 

pinguïn is erg stil en verlegen en de uil is bang in het donker.  Herkennen de kinderen eigenschappen 

van de dieren? Zijn er kinderen net als de uil bang in het donker? Weten de kinderen wat verlegen is? 

Hoe is het om verlegen te zijn? Wat kun je doen om minder verlegen te zijn? Kennen de kinderen nog 

meer eigenschappen (van dieren), zoals sterk of stoer? Bij welke dieren horen deze eigenschappen?  

 

Geluiden van dieren 

Wat voor geluid maakt een muis als hij loopt? En een olifant? Wat voor geluid maakt een uil? En wat 

voor geluid maken andere dieren in een dierentuin? De leeuw, de wolf, de slang? Benoem de 

dierennamen en maak de geluiden samen met de kinderen. Vraag daarna een kind om een dierengeluid 

te maken en laat de andere kinderen raden welk dier het is.  

 

Bekijk de afbeeldingen nog eens 

In het boek zijn afbeeldingen verstopt die telkens terug komen. Op de afbeeldingen kunnen de kinderen 

vaak een ballon, een vogeltje of een muis ontdekken. Kunnen de kinderen de ballon en de muis en de 

vogel vinden en tellen hoeveel muisjes en/of vogeltjes er in het boek te vinden zijn? In het huis van 

Amos Muis zit een muisje verstopt. Hoe komt de muis binnen in het huis van Amos Muis en wat zou hij 

doen in het huis van Amos? Er zijn ook andere dieren verstopt in het boek, zoals de teddy beer van 

Amos en de konijnen-pantoffels van Amos. Ga hiernaar met de kinderen op zoek. 
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