
Natuur inlevingsopdracht
Piep de muis: knip voor elk kind een langwerpig 
stukje spons ter grootte van een muis (10 cm). 
Rijg een kraal aan een koordje (20 cm) en leg er 
een knoopje in. De kraal wordt het neusje van 
de muis, het koordje wordt het staartje. Trek met 
een naald het koordje van voor tot achter door de 
spons, zodat de neus voor zit en het staartje van 
ca 10 cm aan de achterkant. De kraal moet groot 
genoeg zijn, zodat je hem niet door de spons 
kunt trekken.

De kinderen zitten in een kring op de grond  
en maken zich zo klein als een muis. Help de 
kinderen zich voor te stellen dat ze zelf een 
muisje zijn. Hun neus is een puntig snuitje, ze 
hebben grote oren op hun kopje. Hun armen 
en benen worden pootjes en ze hebben een 
lange staart en een zachte vacht. De kinderen 
verkennen de omgeving als een echte muis, 
al snuffelend en piepend. Is er eten te vinden, 
zoals kruimels? Die mogen ze uiteraard niet echt 
opeten. Laat ze vervolgens met hun sponsmuisje 
ontdekken door welke kleine gaatjes een 
muisje kan kruipen. Aan het staartje kun je 
het sponsmuisje weer uit een gaatje trekken.

Leer het van de boswachter
Muizen zijn knaagdieren. In Nederland zijn er verschillende soorten muizen. 
We hebben huismuizen, dwergmuizen, bosmuizen, woelmuizen en slaap- 
muizen. Spitsmuizen en vleermuizen zijn geen muizen, omdat het geen 
knaagdieren maar insecteneters zijn. Huismuizen wonen meestal in de buurt 
van mensen. In de winter als het kouder wordt, komen ze de huizen binnen 
om een warm plekje te zoeken. Ze kunnen zich heel dun maken en kruipen 
door de kleinste gaatjes. Muizen eten alles wat ze maar kunnen vinden: het 
liefst eten ze graan, zaden, noten, wortels, maar ze eten ook insecten en 
wormen. En als ze honger hebben eten ze zelfs papier of zeep. We kunnen 
muizen horen piepen. Mannetjes 
muizen schijnen ook heel mooi 
te kunnen zingen, met geluiden 
die mensen niet kunnen horen. 
Hun muziek is vergelijkbaar met 
het fluiten van vogels. Muisjes 
zijn nieuwsgierig, ze houden 
van rennen, springen en 
klimmen en gaan graag op 
onderzoek uit.

Piep de muis

20
min.

Groep

1-4
15
min.

Materialen: sponzen, koordjes, kralen, naald
Begeleid: ja

Rosse woelmuis, leeft in het bos.
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Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
6. Huismuis
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