
 

Katten jagen op muizen 
Ga samen op zoek naar verschillende verstopte muizen 
We hebben last van muizen! Kun jij als een échte kat de verstopte muizen 
vinden? Het is een hele zoektocht.

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling

Ontwikkeling : • Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 
Grove motoriek

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 
met anderen

• Taalontwikkeling: Mondelinge 
taalontwikkeling

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

Soort activiteit : Spel

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

Wat heb je nodig?
• muizen uit de bijlage
• geschikte ruimte om het spel te spelen
• evt. lamineerapparaat

Voorbereiding
Print de muizen uit de bijlage en lamineer ze evt. wanneer je ze vaker wilt gebruiken. Zoek een geschikte 
ruimte om de activiteit uit te voeren. Dit kan zowel binnen als buiten zijn. Afhankelijk van het weer.
Verstop de muizen op verschillende plekken voor de kinderen. Verstop ze niet te moeilijk, zodat het leuk 
blijft om ze te vinden. Tel goed na hoeveel muizen je hebt verstopt, zodat je ze allemaal kunt terugvinden. 

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Het kind voert deze opdracht samen met andere kinderen uit. Dit stimuleert de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Hoe ga je samen op zoek naar de muizen? De kinderen overleggen samen (mondelinge 
taalontwikkeling) en maken gebruik van zowel de grove als de fijne motoriek tijdens het zoeken. Ze lopen of 
rennen in de ruimte (grove motoriek) en pakken de muizen op (fijne motoriek). Tel samen hoeveel muizen 
jullie hebben gevangen (cognitief).

Zoeken maar!
Als het goed is heb je de muizen in een ruimte voor de kinderen verstopt. Vertel dat we katten zijn en op 
zoek gaan naar de muizen. We gaan deze muizen namelijk vangen! Vertel ook hoeveel muizen er verstopt 
zijn, zodat we ze straks kunnen tellen. Geef aan wat het zoekgebied is waar de muizen verstopt zijn. 

 



 

Variatie
• Laat een kind zelf de muizen verstoppen voor de groep of ga lekker naar buiten toe om de verstopte 

'muizen' te vangen! 
• Print de zwart/wit versie van de muis uit de bijlage en laat de kinderen deze eerst inkleuren. Daarna 

lamineer je de muizen en kun je ze verstoppen. Zo kan iedereen zijn eigen muis vinden. 
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