
Boektitel:	  Oerstoer.	  Over	  de	  wolharige	  mammoet	  en	  de	  rest	  
Leeftijd:	  Groep	  5,	  6,	  7	  en	  8	  	  
Kinderboekenweekprogramma:	  minicollege	  ijstijd	  en/of	  oerstoere	  workshop	  
 
	  
Minicollege	  over	  de	  ijstijd	  	  
Tijdens	  de	  kinderboekenweek	  met	  het	  thema	  En	  toen?	  neem	  ik	  de	  kinderen	  mee	  naar	  de	  
laatste	  ijstijd.	  Ik	  laat	  ze	  aan	  de	  hand	  van	  een	  beeldende	  Power	  Point	  zien	  welke	  dieren	  er	  
toen	  leefden	  en	  welke	  mensen	  wisten	  te	  overleven	  in	  de	  kou.	  
	  
Het	  college	  is	  inclusief	  echte	  botten	  van	  dieren	  die	  op	  de	  mammoetsteppe	  hebben	  geleefd,	  
zoals	  een	  rib	  van	  een	  wolharige	  mammoet,	  een	  kies	  van	  een	  wolharige	  mammoet,	  een	  kaak	  
van	  een	  reuzenhert	  en	  een	  komgewricht	  van	  een	  wolharige	  neushoorn!	  
	  
Workshops	  
	  
Dier	  van	  de	  toekomst	  
De	  dieren	  waarover	  ik	  heb	  geschreven	  zijn	  12.000	  jaar	  geleden	  uitgestorven.	  Nu	  leven	  er	  
andere	  dieren	  dan	  toen.	  In	  een	  workshop	  neem	  ik	  kinderen	  stapsgewijs	  mee	  naar	  12.000	  
jaar	  later.	  Stel	  je	  eens	  voor,	  welke	  dieren	  zouden	  dan	  op	  aarde	  leven?	  Hoe	  zien	  die	  eruit?	  
Welk	  geluid	  maken	  die?	  En	  welke	  naam	  hoort	  daarbij?	  Teken	  het	  dier,	  schrijf	  het	  geluid	  erbij	  
in	  een	  tekstballon	  en	  schrijf	  de	  naam	  eronder.	  
	  
Stoer?	  
Een	  toelichting:	  waarom	  heb	  ik	  gekozen	  voor	  de	  titel	  Oerstoer?	  	  
Omdat	  de	  dieren	  die	  in	  de	  ijstijd	  leven	  heel	  stoer	  zijn!	  Ze	  kunnen	  eten	  vinden	  daar	  waar	  bijna	  
niets	  groeit,	  op	  bevroren	  grond.	  Ze	  zijn	  reusachtig	  groot.	  Ze	  hebben	  geen	  last	  van	  de	  kou,	  
hun	  dikke	  vacht	  en	  vette	  huid	  zorgt	  ervoor	  dat	  ze	  temperaturen	  van	  -‐40	  graden	  Celsius	  
kunnen	  overleven.	  Ze	  zijn	  sterk!	  Ze	  zijn	  stoer,	  oerstoer!	  
	  

Wat	  vind	  jij	  eigenlijk	  stoer?	  	  
	  
Wanneer	  is	  iemand	  stoer?	  
	  
Wanneer	  voelde	  jij	  je	  stoer?	  	  
	  
Schrijf	  een	  stoer	  gedicht!	  Aan	  de	  hand	  van	  een	  stappenplan	  laat	  ik	  de	  kinderen	  een	  
stoer	  gedicht	  schrijven.	  
	  

Tijdsopbouw	  
Inleiding	  –	  5	  minuten	  
Vertellen	  –	  25	  minuten	  
Opdracht	  –	  25	  minuten	  
Vragen	  –	  5	  minuten	  
 



  


