Naam:

Wanneer is mijn spreekbeurt
Datum

Maandag 22 maart

Op speurtocht!
Weet je al waarover je een spreekbeurt gaat houden? Nee? Ga dan op zoek naar
een leuk onderwerp. Maar hoe vind je een leuk onderwerp? De tips en de
oefening hieronder kunnen je daarbij helpen.
TIPS
Kies een onderwerp…
- dat je zelf leuk vindt.
- waarover je graag wilt spreken.
- waarover je zelf veel informatie kunt vinden.
- waarover je zelf veel weet.

Je verzameling

Nog meer onderwerpen : je favoriete sport of hobby, een beroep, een
muziekinstrument dat je graag hoort of zelf speelt, een leuke reis, dieren. Leuke
vakantie….
Op zoek naar informatie!
Dit is wel de belangrijkste stap. Ga op zoek naar teksten, tekeningen, foto’s,
personen… Let wel goed op dat je de info die je verzamelt zelf begrijpt. Houd
het bij makkelijke teksten.
Hoe en waar kun je informatie vinden?

Informatie ordenen
Je hebt nu een heleboel informatie gevonden. Maar kun je die allemaal
gebruiken? En waarmee begin je?

TIPS
- Lees de informatie goed door. Wat staat er?
Begrijp je het goed?
- Kies waarover jij nu wilt vertellen. Dit zijn de
verschillende hoofdstukken.
- Bepaal nu de volgorde van je spreekbeurt. Wat
komt eerst, wat daarna

En nu.. schrijven maar!
Schrijf je spreekbeurt netjes op. Lees je tekst daarna enkele keren hardop
voor. Pas de tekst nog aan wanneer het niet goed klinkt.

TIPS
- Begin met een inleiding. Je vertelt kort waarover je spreekbeurt gaat. Vertel
ook waarom je voor je onderwerp hebt gekozen.
- Schrijf de tekst niet letterlijk over. Gebruik je eigen woorden.
- Zorg ervoor dat je geen moeilijke woorden gebruikt.

Je mag tijdens je spreekbeurt een spiekbriefje gebruiken. Op dit blad staan de
belangrijkste woorden van je spreekbeurt.
Hierop schrijf je ook op welk moment je iets laat zien.

TIPS
- Zoek plaatjes en foto’s
- Foto’s kun je om de beurt aan een klein groepje
kinderen laten zien.
- Je kunt je foto’s ook op het bord hangen.
- Maak eventueel een grote tekening op het bord.
- Een kort filmpje opzoeken/ maken

Oefen je spreekbeurt thuis voor de spiegel. Vaak
genoeg, zodat de tekst goed in je hoofd zit. Zo hoef
je weinig op je spiekbriefje te kijken. Misschien willen
je ouders of je zus of broer of… wel eens luisteren.

Nu gaan je je spreekbeurt voor de kinderen in de klas houden. Je hebt thuis vaak
geoefend en nu mag je het de kinderen vertellen. Leg alle plaatjes/ boeken
netjes klaar.

-

TIPS
Niet te snel praten
Duidelijk praten
Anderen aankijken
Niet steeds op dezelfde
toon praten

