Informatie voor het houden van een SPREEKBEURT in groep 6
Hoe houd
houd ik een spreekbeurt in groep 6?
6?
Op dit blad kun je lezen hoe je in groep 6 een spreekbeurt kunt
voorbereiden.
Lees het eerst goed door en kijk er ook nog eens naar wanneer je bezig
bent met het voorbereiden van je spreekbeurt.
Het kiezen van een onderwerp
In groep 6 mag je kiezen waar je je spreekbeurt over houdt. Kies iets
wat jij leuk of interessant vindt.
Hoe ga je het aanpakken?
1. Verzamel voldoende informatie (in boeken, op internet, vraag informatie aan bij
een winkel / museum)
2. Maak een verhaal
- zoek uit welke informatie je wel / niet kunt gebruiken.
- in welke stukken ga je je spreekbeurt verdelen?
- Wat wil je eerst vertellen, wat daarna? Denk goed na over de volgorde.
- voeg alle informatie samen tot één verhaal.
- maak nu een apart lijstje met de belangrijkste sleutelwoorden of hoofdzinnen
uit jouw verhaal. Gouden tip: Maak bij deze sleutelwoorden kleine tekeningetjes. Je
kan het verhaal dan veel beter onthouden en het is gewoon leuk!
3. Bedenk wat je de klas wilt laten zien (een voorwerp, foto’s, een kort filmpje)
4. Oefen je spreekbeurt.
Voor wie houd je een spreekbeurt?
Jouw publiek bestaat uit jouw klasgenootjes en de meester. De taal die je gebruikt moet
begrijpelijk zijn, moeilijke woorden moet je vermijden of uitleggen.
Tip: Het is leuk als je de klas bij jouw onderwerp betrekt. Doe bijvoorbeeld aan het einde
(kort) een klein onderzoekje of testje met hen.
Op welke manier ga jij jouw spreekbeurt houden?
Straks sta je voor de klas. Zenuwachtig zijn hoort daar gewoon bij. Je mag jouw lijstje
met sleutelwoorden / hoofdzinnen en tekeningetjes gerust voor je houden. Misschien heb
je zo vaak geoefend dat je het papiertje bijna niet meer nodig hebt… Je hebt dan goed
de tijd om de klas in te kijken. Praat rustig en met een duidelijke stem. Je hebt je goed
voorbereid en jij gaat een hartstikke leuke spreekbeurt houden.
Veel plezier bij het voorbereiden van je spreekbeurt!

