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    Tips voor een spreekbeurT of boekbespreking

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van Wat moet ik met een mammoet?

Algemene tips voor een spreekbeurt of boekbespreking:
Om je boekenbeurt of spreekbeurt nog leuker te maken, kun je zelf iets extra’s 
toevoegen. In alle boeken van Geronimo Stilton staan dingen die je “uit kunt lichten” 
(waar je dus extra informatie over kan zoeken om er nog meer over te kunnen 
vertellen). Dat maakt je boekenbeurt of spreekbeurt nog interessanter! Hieronder 
vind je een paar tips.

Waar gaat het boek in het kort over?
Geronimo, Duifje, Benjamin en Keetje maken een uitstapje naar de beroemde Oude 
Druipsteengrot op Muizeneiland. Als ze er een eeuwenoude speerpunt vinden, zijn 
ze zo benieuwd waar die vandaan komt dat ze op reis gaan naar de prehistorie. 
Hoe? Met Stanley de tijdreiscamper, een uitvinding van professor Wanrok! Ze leren 
er een superaardig oerknagertje kennen die ze van alles over die periode leert. 
Op een gegeven moment komen ze oog in oog te staan met een jong mammoetje 
die zijn kudde kwijt is. Samen doen ze er alles aan om hem bij zijn familie terug te 
krijgen, maar dat is nog niet zo makkelijk. Jonge mammoetjes zijn namelijk ook al 
gi-ga-gantisch …

De basistips voor een boekenbeurt of spreekbeurt vind je op 
www.wakkeremuis.nl bij spreekbeurten.
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 Rode reeks: deel 4 van 6

Iedereen aan boord! Hoog tijd voor een 

reis naar de PREHISTORIE! 

Met z’n allen gaan we de meest

MUIZENISSIGE AVONTUREN

beleven in het verre verleden …

Erewoord van Stanley, de

       TIJDREISCAMPER! 

Wat moet ik met 

een mammoet?

Wat moet een knager toch met een mammoetjong? 

Ja, je leest het goed: tijdens een vakantie in de prehistorie kwam 

Geronimo oog in oog te staan met een verdwaald mammoetje dat 

helemaal alleen was. Hij noemde hem Jonkie en deed zijn uiterste 

best om hem te helpen bij het terugvinden van zijn kudde, maar of 

dat ook lukte … Eén ding is zeker: het werd een onvergetelijke reis 

vol prehistorische spanning en sensatie!

 www.geronimostilton.nl   

www.geronimostilton.be

ISBN: 978-90-8592-370-1
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Tip 1
Achter in het boek vind je allerlei leuke weetjes en feiten over de prehistorie, 
onder andere over belangrijke dingen die in die periode zijn uitgevonden of 
ontdekt (pagina 145). Bespreek dit met de klas en vraag of ze zich kunnen 

voorstellen dat deze uitvindingen en ontdekkingen er niet waren! 
Hoe deden de oerknagers het dan?
Bijvoorbeeld:

De bijl werd ongeveer 2 miljoen jaar geleden uitgevonden. 
Knagers sloegen toen twee vuurstenen hard tegen elkaar 

zodat ze braken en er scherpe punten ontstonden, 
scherp genoeg om mee te hakken. Ook het vuur 

werd ontdekt, ongeveer 1,6 miljoen jaar geleden. 
Daarmee werd er licht gemaakt, de grot verwarmd, 
wilde beesten verjaagd en het eten gekookt. 

Tip 2
Jonkie, het mammoetje uit dit verhaal, is een wolharige mammoet (Mammuthus 
Primigenius) en is van de mammoeten de bekendste. Vertel aan de klas iets meer 
over deze mammoetsoort. Bijvoorbeeld dat hij een dikke vacht had waarvan de 
haren soms tot aan de grond reikten. Dat de oren klein waren (30 centimeter) 
en dat die ook bedekt waren met haren om ze te beschermen tegen de kou. 
Dat ze hooguit 35 jaar oud werden (‘onze’ olifant wordt makkelijk 50 jaar oud!) 
en dat ze gigantische slagtanden hadden: die van de mannetjes konden wel  
4 meter lang worden. 
Leuk is het natuurlijk 
om hier plaatjes 
bij te laten zien, 
van internet of 
uit het boek!
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Veel plezier en gi-ga-succes!
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Tip 3
Tijdreizen is iets wat in veel boeken voorkomt, het is een geliefd onderwerp 
voor veel schrijvers. Noem een paar bekende Nederlandse voorbeelden van 
boeken waarin een tijdreis gemaakt wordt (misschien heb je er zelf wel een 
paar gelezen!). 
Voorbeelden zijn:  (1973) van Thea Beckman. Hierin 
reist hoofdpersoon Dolf Wega met een materietransmitter naar de 13e eeuw, 
waarbij hij per ongeluk in een kinderkruistocht terechtkomt. Ook in de boeken 
van Kerstin Gier, de trilogie , komt 
tijdreizen voor. En in  (1993) van Tonke Dragt 
maakt een student met een tijdklok een reis naar de toekomst omdat hij niet 
geleerd heeft voor een tentamen en hij naar het moment wil reizen waarop 
hij de uitslag hiervan krijgt.
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