
     

 

     

                    

    

                    
     

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het kind met Muis op de vinger zingt een vraag aan elk dier:
 
o Hert, jij draagt een groot gewei. Waar kom jij toch vandaan?
 
o Vos, jij sluipt graag door het bos. Waar kom jij toch vandaan?
 
o Oehoe, waar vlieg jij naar toe? Waar kom jij toch vandaan?
 
o Wip wap wip konijntje wip. Waar kom jij toch vandaan?
 
o Stekel egel prik prik prik. Waar kom jij toch vandaan?
 
o Eekhoorn met je lange staart. Waar kom jij toch vandaan?
 
o Molletje in ’t holletje. Waar kom jij toch vandaan?
 
o Kriebelkrabbel spinnetje. 
 
o Slakje in je slakkenhuis. Waar kom jij toch vandaan?
 
o Muisje met je spitse snuit. Waar kom jij toch vandaan?
 
 
Heb jij dit dier op je vinger? Zing het antwoord maar:
 
God maakte mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan.
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  Muisje Muisje Muisje Muisje     

        met je spitse snuitmet je spitse snuitmet je spitse snuitmet je spitse snuit    

        Liedje met vingerpoppetjes

  met de dieren uit het boek

  “Een muis om van te houden”

Het kind met Muis op de vinger zingt een vraag aan elk dier: 

draagt een groot gewei. Waar kom jij toch vandaan? 

jij sluipt graag door het bos. Waar kom jij toch vandaan? 

waar vlieg jij naar toe? Waar kom jij toch vandaan? 

wip. Waar kom jij toch vandaan? 

prik. Waar kom jij toch vandaan? 

met je lange staart. Waar kom jij toch vandaan? 

’t holletje. Waar kom jij toch vandaan? 

. Waar kom jij toch vandaan? 

in je slakkenhuis. Waar kom jij toch vandaan? 

met je spitse snuit. Waar kom jij toch vandaan? 

Heb jij dit dier op je vinger? Zing het antwoord maar: 

maakte mij, en dat heeft Hij bijzonder mooi gedaan. 
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Liedje met vingerpoppetjes  

met de dieren uit het boek 

Een muis om van te houden” 



 
  



 


