Een spreekbeurt in groep 6!
In groep 6 mag je een spreekbeurt houden. En dat is best
spannend. Wat moet je nou doen om een goede
spreekbeurt te maken?
Hieronder lees je wat je het beste kan doen.
Hoe begin ik?
De voorbereiding van een spreekbeurt is erg belangrijk. Je kunt niet de avond ervoor 'even'
een spreekbeurt maken. Je moet ruim van te voren materiaal verzamelen over het onderwerp
waarover jij wilt vertellen. Dit moet wel een onderwerp zijn waarover je nog niet eerder een
spreekbeurt hebt gehouden. Het makkelijkste is een onderwerp te kiezen waar je al veel van
af weet of waar je makkelijk informatie over kunt vinden. Zoals in de bibliotheek of internet.
Als je het materiaal gevonden hebt?
Als je het materiaal gevonden hebt, ga je dit lezen. Meestal heb je
veel te veel informatie. Voor jezelf moet je nu gaan bepalen wat jij
belangrijk genoeg vindt om te vertellen.
Daarvan ga je hoofdstukjes maken.
spreekbeurt in onderwerpen opdelen.
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Begin je spreekbeurt met een inleiding (waarom heb ik het
onderwerp gekozen). Vertel daarna heel kort waarover je het
allemaal gaat hebben, dan weet de klas wat ze kunnen
verwachten.

Hoe kan ik het beste oefenen?
Schrijf de spreekbeurt helemaal op, zoveel mogelijk in eigen
woorden. Je hebt er niets aan om moeilijke woorden te gebruiken,
die je zelf misschien nog eens niet uit kan leggen. Lees daarna
alles een paar keer hardop voor jezelf voor, zodat je weet waar
het over gaat. Leer je spreekbeurt niet helemaal uit je hoofd. Maar
probeer te vertellen.
Op je ‘spiekbriefje’ die voor je ligt, heb je de belangrijkste
woorden staan. Blijf zoveel mogelijk de klas in kijken. Probeer niet
steeds naar de dezelfde kinderen te kijken.
Je vertelt zoveel mogelijk in eigen woorden, een spreekbeurt duurt
minimaal 10 minuten en maximaal 15 minuten.
Nog een paar tips
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Denk aan aankleding, bordtekeningen, en andere spulletjes die met
je spreekbeurt te maken hebben.
Laat aan het eind van jouw spreekbeurt de spulletjes rond gaan.
Doe dat liever niet tijdens de spreekbeurt, want dan letten de
kinderen niet op jou, maar op de spulletjes.
Probeer je spreekbeurt op een creatieve manier af te sluiten. Hier
mag je zelf over nadenken…wij zijn nu al nieuwsgierig.
Een goede voorbereiding is het halve werk!
Je mag zenuwachtig zijn, dit is geen schande!

Veel plezier bij het voorbereiden van je spreekbeurt!

