Groep 6

Spreekbeurt

Zo doe je dat!

Wat moet je doen?

Een spreekbeurt is een zo goed en volledig mogelijke vertelling over een
bepaald onderwerp. Je houdt een spreekbeurt voor de klas en vertelt over
het onderwerp.
Tijdens de spreekbeurt moet je informatie geven over een onderwerp wat te
maken heeft met Nederland. Zo vertel je bijvoorbeeld over een provincie of
een gebied in Nederland (het duingebied of de deltawerken). Je kan
vertellen over de Nederlandse vlag, een historische gebeurtenis, cultuur,
natuur of de Koning! Er valt genoeg te bedenken!
Bedenk een leuk onderwerp waar jouw spreekbeurt over moet gaan. Schrijf je
dan in op de lijst zodat je weet op welke datum de spreekbeurt is.

Wat moet je allemaal vertellen?
Inleiding
Waar ga je het over hebben? Waarom heb je dit onderwerp
gekozen?
Inhoud
Vertel jouw informatie over het onderwerp.
Maak voor jezelf een hoofdstukindeling (wat wordt de volgorde
van mijn verhaal?)
Slot
Dit is de afsluiting van je spreekbeurt. Rond je spreekbeurt af. Hebben de
kinderen nog vragen?

Extraatje

Je maakt je spreekbeurt extra aantrekkelijk door van
tevoren iets op het bord te schrijven en/of te tekenen,
boeken neer te leggen, foto’s en posters op te hangen.
Kortom je laat je fantasie maar werken.
Ook een PowerPoint presentatie mag. Zorg er wel voor dat
je deze minstens een dag van te voren aan de juf laat zien.
Zo kunnen we controleren of de presentatie het doet.

Tik-tak

De spreekbeurt mag ongeveer 10-15 minuten duren.

Tips!

- Begin op tijd!
- Bedenk over welk onderwerp je het wilt hebben.
- Zoek informatie over het onderwerp in bijvoorbeeld boeken of op internet.
- Zoek plaatjes, foto’s of materialen die je wilt laten zien. Bedenk wat je over
de gevonden informatie wilt vertellen en wat je wilt laten zien
- Bedenk per hoofdstuk belangrijke woorden.
- Schrijf moeilijke woorden uit jouw spreekbeurt op en zoek op wat
ze betekenen
- De klas kan jou ook vragen stellen over het onderwerp. Bereid je hier dus
goed op voor!
Bijna iedereen die een spreekbeurt moet houden is
zenuwachtig. Dit is heel normaal. Toch moet je
doorzetten. Hoe vaker je een spreekbeurt houdt,
hoe minder last je van zenuwen krijgt. Je krijgt dan
meer zelfvertrouwen zodat het vanzelf beter zal
gaan…..
Oefen je spreekbeurt een paar keer. Vraag aan je
ouders of ze willen luisteren, of aan een vriendje of
vriendinnetje. En voor de spiegel oefenen kan
natuurlijk ook!
Maak een spiekbriefje waarop je kort en bondig opschrijft wat je per
onderwerp wilt vertellen, bijvoorbeeld in steekwoorden. Zo hoef je niet alles
uit je hoofd te leren en ook niet alles voor te lezen.
- Vraag de juf tijdig om hulp als het niet lukt

Veel plezier met de voorbereiding en succes met de
presentatie! Juf Elisah & Juf Marijke

