Voorbereidingsblad spreekbeurt

1. Zet de datum van je spreekbeurt in je agenda en thuis op de kalender.
2. Kies een onderwerp. Kies iets waar je veel over weet, en wat interessant is voor de
andere kinderen in de klas.
3. Als je een goed onderwerp gevonden hebt, ga je naar de bibliotheek om boeken over je
onderwerp te zoeken. Je kunt natuurlijk ook in je eigen boekenkast of op school kijken.
Je kunt ook informatie aanvragen bij organisaties en instellingen, zoals Wereld Natuur
Fonds (over dieren) of een verkeersbureau (informatie over een land). Daar willen je
ouders je vast wel bij helpen. Of misschien ken je wel iemand die heel veel over je
onderwerp weet en je erbij wilt helpen.
4. Je hebt nu waarschijnlijk een heleboel informatie over je onderwerp. Dat past nooit
allemaal in je spreekbeurt. Je gaat nu dus kijken welke dingen je graag wilt vertellen.
Je kiest ongeveer 4 onderwerpen uit en die schrijf je op een blaadje.
5. Je gaat nu informatie bij de verschillende onderwerpen zoeken en bij elk onderwerp
schrijf je een aantal steekwoorden op. Als je een verhaaltje opschrijft is de kans
groot dat je gaat voorlezen en dat mag niet. Die steekwoorden mag je ook gebruiken
als spiekbriefje tijdens je spreekbeurt.
6. Natuurlijk is het ook leuk om plaatjes te laten zien
van de verschillende onderwerpen, of misschien
heb je thuis wel voorwerpen die bij het onderwerp
passen, die kun je natuurlijk ook meenemen. Het
plaatje moet wel groot en duidelijk zijn, anders kan
niet iedereen het zien. Doe een papiertje in je
boek, zodat je het plaatje gemakkelijk kunt vinden
en niet hoeft te zoeken tijdens je spreekbeurt.
Het is duidelijk om het onderwerp op het bord te
schrijven en ook leuk om er een bordtekening bij te
maken over jouw onderwerp.
7. Bedenkt 4 ‘weet’ vragen over je onderwerp. Je moet het natuurlijk wel verteld hebben.
8. Vergeet niet thuis een keer te oefenen voor je ouders en denk aan je spiekbriefje met
de steekwoorden erop.
Succes!
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