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  Tips voor een spreekbeurT of boekbespreking

Tips voor een spreekbeurt of boekbespreking van De indiaan met het gouden hart

Om je boekenbeurt of spreekbeurt nog leuker te maken, kun je zelf 
iets extra’s toevoegen. In al mijn boeken 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.

Tip 1
Op pagina 17 staat een plaatje van de winkel van de twee indiaanse 
vrienden van Patty, Beer en Zonnetje. Er hangen een heleboel 
dromenvangers in de winkel. We dromen allemaal wel eens. Goede 
en slechte dromen. Een dromenvanger is bedoeld om de slechte 
dromen tegen te houden en de goede dromen door te laten. Hoe zit 
dat met de klas, onthoudt iedereen zijn of haar droom altijd? 

Tip 2
Een indiaan heeft in zijn leven meerdere namen. Zijn eerste naam krijgt 
hij bij zijn geboorte. Zodra hij zijn moed heeft bewezen, krijgt hij een 
nieuwe naam. Deze naam kan nog een aantal keer veranderen gedurende zijn leven; dat hangt 
af van de situatie. De indianen hechten veel waarde aan namen, want volgens hen heeft je naam 
invloed op wie je bent. Ze heten bijvoorbeeld: Snel-als-de-Wind of Spring-in-het-Veld. Wat zou 
dit zeggen over de indiaan? En hoe zou jij heten als je een indiaan zou zijn geweest?

Tip 3
Op pagina 116 staat hoe je je eigen amulet kunt maken. Misschien kun je met je 
juf of meester overleggen om dit samen met de klas te doen na afloop van jouw 

boekbespreking! 
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De indiaan met het gouden hart

Toen ik thuiskwam na de feestelijke 

opening van een bijzondere winkel van

vrienden van Patty Spring, gebeurde er

iets onverwachts waardoor ik terecht-

kwam in een spannend avontuur. 

Ik belandde bij een indianenstam, waar-

van ik ook nog het opperhoofd bleek te

zijn! Ik moest allerlei moeilijke beproe-

vingen doorstaan terwijl er ook nog van

me verwacht werd dat ik het probleem

van de extreme droogte van het land-

schap oploste… 

Een reuzespannend verhaal dat zich 

afspeelt midden tussen de bizons en de

wigwams. 

Geronimo Stilton
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