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Muk is een dalmatiërpup: je weet wel, zo’n gestippelde.
Dalmatiërs worden wit geboren en als ze groter worden
krijgen ze hun stippen. Muk heeft al negen stippen en kan
niet wachten tot hij nummer tien heeft. Misschien kan
mevrouw de koe hem wel vertellen hoe hij een extra
stipje krijgt?

Thema’s:

honden tellen
groeien
rijm

© Laury Tinnemans en Job van Gelder

GELUK VOOR MUK
In plaats van hier te sippen, gaat Muk op zoek naar nieuwe ...
stippen. Ontdek samen met de peuters de rijmwoorden in het
boek.
Grote kring: voorlezen, praten over het boek, rijmen

Introductie van het boek
Bekijk samen de voorkant en lees de titel voor. Vraag: Wie is Muk? Hoe
ziet hij eruit? Wat zit er op de bank en vloer? Hoe zouden die vlekken
daar gekomen zijn? Wat voor hond is Muk?

Voorlezen
Lees het boek interactief boek voor. Stel vragen, luister met interesse,

• Neem eventueel foto’s van de stippen. Die kunnen later
worden opgehangen.
• Bij slecht weer kun je ook stippen zoeken in de speelzaal of in
het lokaal.

laat stiltes vallen en geef de peuters de ruimte om mee te denken en te
reageren. Mogelijke vragen zijn:
• Wie maakt Muk wakker?
• Tel je mee de stippen van Muk? Hoeveel zie je er?
• Waar gaat Muk zoeken naar stippen?
• Welk gat in de deur is voor Vlieg? En welk voor Muk?
• Wat doet Muk in de koeienpoep?
• Hoe komt hij aan zijn nieuwe stip?
• Hoe zijn de vlekken op de bank gekomen, weet je het nu?

Na het voorlezen
•	Lees het boek nogmaals voor. Laat de peuters telkens het (te
verwachten) rijmwoord bedenken. Lees dan de zinnen met

STIPPEN TELLEN
Kleine kring: tellen
•	Vertel: Muk maakt pootafdrukken op de vloer en op de bank. Wij gaan
ook afdrukken maken.
• 	Leg grote vellen papier klaar en zorg voor afwasbare verf en water
om de verf af te wassen. Laat de peuters om de beurt een voetafdruk
maken op het papier.
• 	Laat de peuters groepjes van de afdrukken maken, door er een cirkel
om te trekken. Zeg bijvoorbeeld: Maak een rondje om twee voeten.
Maak een rondje om drie voeten.

de rijmwoorden uit het boek. Herhaal de twee rijmwoorden.

WERKBLAD

Bijvoorbeeld: hond - rond. Laat de peuters de woorden nazeggen.

De peuters stempelen met hun vingers stippen op de vacht van Muk.

STIPPENWANDELING
Groepsles: buitenactiviteit
•	Vertel: Muk ging op zoek naar nieuwe stippen. Wij gaan ook stippen
zoeken.
•	Ga samen naar buiten. Vraag: Waar zie je stippen? Laat de peuters
stippen aanwijzen (vlekken en ronde voorwerpen in de natuur en

Schrijf in het vak ernaast hoeveel stippen ze gestempeld hebben.
Doe hetzelfde met het andere plaatje van Muk.

Nog geen genoeg van Muk?
Lees dan nu ook Muk krijgt
een kleur.

op straat). Wijs zelf op stippen die ze missen. Ze kunnen de stippen
ook tellen.
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Stempel stippen op de vacht van Muk.
Hoeveel zijn het er? Schrijf het in het vak ernaast.
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