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Wie heeft de vuursteen gestolen?
Leuk dat je juist dit boek gekozen hebt om er eerst zelf iets meer over
te weten te komen en het daarna aan anderen te vertellen, in een
spreekbeurt of werkstuk.
In het prehistorische stadje Rotsfort is een diefstal gepleegd. De waardevolle vuursteen,
die alle inwoners van warmte en vuur voorziet, is gestolen! Geronimo gaat samen met
zijn vriend Speurneus Teus op onderzoek uit. Al snel komen ze er achter wie de dief is.
Ze besluiten om de steen, met gevaar voor eigen leven, terug te halen.
Voorbereiding
• Probeer in een paar zinnen op te schrijven waar Wie heeft de vuursteen gestolen? over gaat Als je
de flaptekst leest, dat is de achterkant van het boek, is dat al een goede hulp. De belangrijkste
woorden in dit boek zijn: vuursteen - Rotsfort - steentijd - Tijger Khan - Speurneus Teus - Geronimo
Stilstone - Moskat - sjamaan.
• Wat maakt het boek interessant? Zoek een paar voorbeelden van dingen die je nieuwsgierig
maken, bijvoorbeeld: het leven in de steentijd, dinosauriërs, de werking van een vuursteen.
• Wat vind jij de grappigste momenten in het boek? Zoek er een paar, bijvoorbeeld de rit met de
Metrosaurups, de sprong uit de ballonosaurus en de verschijning van de vreemde sjamaan.
Hulpmiddelen
• Op de website van Geronimo Stilton (www.geronimostilton.nl) vind je een paar onderwerpen, die
je kunnen helpen om je spreekbeurt heel levendig te maken: Als er een beamer in de klas staat,
gebruik die dan voor de projectie van
de website. Dat maakt een supergoede
indruk!
• Ontmoet de familie Stilton (zie
website)- kan je gebruiken als
introductie van de familie.

© De Wakkere Muis - © illustraties Atlantyca SpA
Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van Oerknagers - Wie heeft de vuursteen gestolen?

2
Raamwerk voor je spreekbeurt
of werkstuk
Introductie
• Stel de hoofdpersonen (personages) uit het boek netjes voor en vertel in het kort waar het boek
over gaat, niet langer dan een A4-tje.
• Zoek stukjes uit het boek die geschikt zijn om voor te lezen of te
“citeren”. Deze stukjes maken je verhaal veel spannender en
levendiger. Het is echt een kunst om goede fragmenten te
zoeken, die de anderen nieuwsgierig maken naar meer.
Bijvoorbeeld:
pagina 11 t/m 13: “Onze tijd … kop te gooien!” Over de
gevaren van de steentijd.
pagina 78 t/m 83: “Voor ons lag … staart trekken.” Over het
moment dat Geronimo het kamp van Tijger Khan besluipt.
pagina 94 t/m 97: “Toen ik Tijger … hem moge sparen!”
Over de gevreesde Tijger Khan.
Interactie
Sommige kinderen die naar jou luisteren, willen graag ook iets vertellen. Zorg voor een paar punten
waarover je met de klas in gesprek kunt gaan.
- Misschien weet iemand iets over de steentijd.
- In de steentijd was het leven totaal anders. Zoek er informatie en afbeeldingen over. Er staan
genoeg onderwerpen in het boek die je kan bespreken, bijvoorbeeld dieren zoals dinosauriërs en
mammoeten, rotsschilderingen, eten en tafelmanieren, huizen en kleding.
- Wat weet de klas over vuurstenen? Je kunt op YouTube een filmpje afspelen om te laten zien hoe je
vuur maakt met een vuursteen.
- Vraag iemand anders een stukje voor te lezen dat jij van tevoren hebt gekozen.
- Vraag wie het boek ook heeft gelezen en laat die dan zijn of haar mening geven.
Afsluiting
Het is leuk om een spreekbeurt met een opdracht voor je klasgenoten af te sluiten.
Op pagina 39 t/m 40 staat hoe de roddelrapers nieuwtjes aan elkaar door brullen waardoor de
berichten nog al eens verdraaid worden. Je kunt dit ook in de klas uitproberen. Bedenk een zin en
fluister die in iemands oor. Diegene fluistert het in het oor van de volgende persoon, enzovoort. Als
al je klasgenoten de zin hebben doorgegeven mag de laatste persoon hardop vertellen wat hij/zij heeft
gehoord. Is het dezelfde zin als jij had bedacht?
Voor een werkstuk is het leuk als je extra informatie over de steentijd opzoekt.
Meer tips
Maak een tentoonstelling van andere Geronimo Stilton boeken, of van andere boeken,
reisgidsen en films over de steentijd of dinosauriërs.

Veel plezier en
gi-ga-succes!
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