
 

  

Help! het holletje van Mol stort in. Hij steekt z’n kop 
boven de grond. O jee, een bulldozer…Mol graaft 

een tunnel en komt bij de kinderen. Mag ik hier met 
mijn vriendjes komen wonen?

in het

wi ld
peuters

Molletje komt hier wonen
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Dit avontuur gaat over dieren en hoe ze wonen. Hoofdpersoon is ‘Mol’. Hij is 
met zijn vriendjes gevlucht uit een bos dat weg moest. Zijn vriendjes zijn alle 
dierenknuffels die je kunt vinden. Ze moeten wel in Nederland voorkomen. 

De centrale vraag is: 
‘Mogen wij hier komen wonen’. 

De kinderen onderzoeken of dat kan en geven aan het eind advies aan elk 
dier.

Speel een stukje theater met de knuffeldieren. (zie Uitwerking.) 

Beleef buiten het avontuur!
Maak gebruik van de inspiratiekaarten.
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Stap voor stap 

1. Waar woont de mol? 
Zoek naar een echte molshoop. Graaf het zand weg. Zoek het gaatje in de 
grond waar het zand uit kwam. Soms moet je even prikken met je vinger om het 
holletje te vinden. Laat de kinderen hun vinger in het holletje steken. Voel hoe 
de tunnel loopt.

2. Maak huisjes voor de dieren. 
Een wild konijn woont in een hol. Een egel in een takkenhoop. Een vogel in een 
nest. Verdeel de dierenknuffels over de kinderen. Kijk na afloop bij ieder huisje. 
Kies of je de kinderen in groepjes laat werken of dat je elk huisje met z’n allen 
maakt.

3. Zoek eten voor de dieren.
De dieren eten allemaal iets anders. Zoek naar eten voor elk dier. Wormen 
voor het molletje, slakken en pissebedden voor de egel. Gras en blaadjes van 
de paardebloem voor het konijn. De kinderen leggen het eten op een bord en 
geven het aan de dieren. 

4. Antwoord aan de dieren
Mag ik hier komen wonen? Elk dier heeft een huisje nodig en moet eten kunnen 
vinden. Lukte dat voor elk dier? Laat de peuters tegen elk dier vertellen of ze 
hier wel of niet kunnen wonen. Misschien weten ze wel een betere plek? Laat ze 
de volgende zin aanvullen:

…. jij mag hier komen wonen, want ….

of:

…. Jij kunt beter (in het bos, in de tuin, bij het water) wonen, want ….

Door Bart de Koning, Peuters in het Wild



 

  

4

Waarom
Kijk ik voel, denk en ontdek.

Waar
Op een groen plein, park of bos, waar mollen voorkomen.

Nodig
• Handpop van een mol (Daar kun je ook een zwarte sok voor gebruiken)
• Vijf of meer dierenknuffels.
• Eetbordjes zoveel als dierenknuffels.
• Lepels om te graven naar wormen en te zoeken naar pissebedden.
• Doekjes om de handen mee schoon te maken.

Voorbereiden
• Verzamel je materialen.
• Oefen je verhaal met de knuffels.
• Check de plek waar je het gaat doen.

Inspiratiekaarten
• Waar is de mol?
• Huisje voor de dieren.
• Eten voor de dieren.
• Mag jouw dier hier komen wonen?
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Uitwerking
Molletje: Oh jongens en meisjes. Wat me nou is overkomen. Ik zat lekker onder de 
grond te kauwen op een regenworm. Opeens kwam het plafond naar beneden en 
was er enorm veel herrie. Snel stak ik mijn kopje boven de grond. Ik kon nog net 
wegduiken voor een bulldozer. Ik groef een hele lange tunnel en toen ik bovenkwam, 
zag ik jullie! Mag ik hier komen wonen?

Speel een vraag- en antwoordspel met de peuters. Stel vragen: 
• Waar woont een molletje?
• Wat eet een molletje?
• Voelt ie zich hier thuis?

Zing een liedje over de mol. 
Presenteer ook de andere dieren. 

Het konijn:
Ik zat rustig gras te eten toen ze kwamen met hun graafwagens. Ik ben heel snel 
weggehuppeld. Mag ik hier komen wonen?

De egel:
Ik lag lekker te slapen in mijn takkenhoop. Toen ik plotseling in een grijper vast zat. Ik 
rolde naar beneden en maakte mij uit de voeten. Mag ik hier komen wonen?

Het vogeltje:
Ik zat fijn op een takje te fluiten. Toen er mannen kwamen met een grote kettingzaag! 
Toen ben ik maar een stukje verderop gevlogen. Mag ik hier komen wonen?

De spin:
Ik zat midden in mijn web te wachten tot er een dom vliegje in kwam vliegen. Maar 
opeens was mijn web stuk. Ik moest een heel eind over de grond kruipen. Nu ben ik 
hier. Mag ik hier komen wonen?

De eekhoorn
Ik was even mijn eikeltjes aan het opgraven… kom ik terug bij mijn boom… Ligt mijn 
boom op de grond! Mag ik hier komen wonen?

De muis:
Ik woonde in een holletje bij de boom van de eekhoorn… Mag ik hier komen wonen?

Als je andere dieren hebt, kun je daar je eigen verhaal bij bedenken. 

https://www.youtube.com/watch?v=VS2CMDrtwo0


 

 

6

Hé kijk wat een berg zand ligt hier. 
Hieronder graaft mol zijn tunnel. 
Graaf het zand weg. Kijk hier is het 
gaatje en daar onder ligt de tunnel. 
Voel met je vinger. Welke kant gaat 
de tunnel op?

Waar is de mol?

Je hebt ieder je eigen dier. Een konijn, 
een spin, een muis. Maak een huisje 
voor jouw dier.

Maak een huisje voor de dieren
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Zoek eten voor jouw dier. Egel eet 
slakken, Mol lust graag een worm. 
Vogel houdt van bessen. Muis is dol 
op broodkruimels, Eekhoorn lust 
graag nootjes en Konijn smult van 
paardebloemblaadjes. Geef ze een 
bord vol.

Hebben jullie mooie huisjes gemaakt 
voor de dieren? Heeft jouw dier 
genoeg te eten? Voelt jouw dier zich 
hier thuis? Of kan die beter ergens 
anders gaan wonen? 
Mag ik hier komen wonen? Geef 
antwoord aan jouw dier!

Mag jouw dier hier komen wonen?

Zoek eten voor de dieren
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