Hoe maak ik een spreekbeurt?

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.
Dit materiaal bestaat meestal uit boeken, tijdschriften
en folders. Heel vaak zal dit in de Bieb of op school wel
te vinden zijn. Ook kun je natuurlijk internet gebruiken.

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.
Daarmee kun je de spreekbeurt in onderwerpen opdelen. Een paar hoofdstukken
en een paar andere onderdelen zoals; vragen stellen/beantwoorden; voorwerpen
rond laten gaan. (Heb je vooraf een werkstuk over dit onderwerp gemaakt, dan
gebruik je dat natuurlijk als uitgangspunt bij je spreekbeurt)
Heel veel spreekbeurten beginnen met de geschiedenis van het onderwerp. Ook
een omschrijving(dier) kan goed.
Als afsluiting van een spreekbeurt kun je het beste een paar vragen stellen aan
de klas.

HOE BEGIN IK??
Schrijf de spreekbeurt helemaal op. Lees de spreekbeurt daarna hardop een
paar keer voor jezelf voor. (Heb je vooraf een werkstuk over dit onderwerp
gemaakt, dan gebruik je dat natuurlijk)
Ga dan een samenvatting maken. Dit doe je door de kernwoorden(belangrijkste
onderwerpen) op te schrijven. Probeer daarna de spreekbeurt zoveel mogelijk uit
je hoofd 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 dezelfde kinderen te kijken. Een spreekbeurt duurt ongeveer 10
minuten. Oefen de spreekbeurt een keertje voor je vader/moeder,
broertje/zusje of voor de spiegel.

EEN SPREEKBEURT MET POWERPOINT, TIPS:
Het ontwerp









Gebruik plaatjes die je spreekbeurt duidelijker maken.
Dus niet 5 plaatjes bij elke sheet(pagina), maar 1 per sheet die over het
stukje gaat wat je verteld.
Zorg voor een inhoudsopgave, zodat iedereen weet wat je wilt vertellen.
Probeer niet je hele geschreven spreekbeurt op een powerpoint te zetten.
Gebruik losse woorden of korte zinnen.
Lees de tekst niet voor van de powerpoint. Jij moet een spreekbeurt
houden, niet een leesbeurt.
Gebruik de powerpoint alleen om je verhaal duidelijker te maken.
Probeer niet te veel overgangseffecten in te voegen (knipperende zinnen
die in beeld komen vliegen) soms is dat afleidend.
Gebruik steeds hetzelfde lettertype, en niet 10 verschillende door heel je
presentatie heen.

De presentatie zelf





Kijk naar het publiek, niet naar het scherm.
Lees de dia’s niet voor.
Probeer door middel van je openingstekst / afbeeldingen het publiek gelijk
geïnteresseerd te krijgen.
Probeer altijd vrolijk en enthousiast te vertellen, ook al voel je je niet zo.

Voorbeeld van een eenvoudige powerpoint:
Dia 1: Titelbalk met onderwerp, daaronder een passende afbeelding en evt je
naam
(Dia 2: Titelbalk met het onderwerp, daaronder opsomming van alle
hoofdstukken)
Dia 3: Titelbalk met het 1e hoofdstuk, bijpassende afbeelding + losse woorden of
korte zinnen ter verduidelijking
(volgende hoofdstukken op dezelfde wijze)

TIPS OM DE SPREEKBEURT GOED TE LATEN VERLOPEN






Aan het eind van jouw spreekbeurt de spulletjes rond laten gaan. Doe dat
nooit tijdens de spreekbeurt, want dan letten de kinderen niet op jou,
maar op de spulletjes.
Als je een dier mee neemt, laat deze aan het begin en aan het eind zien.
Niet tijdens jouw verhaal. Dieren maken onverwachte geluiden en
bewegingen waardoor de kinderen niet meer naar je luisteren.
Plaatjes en tekeningen op het bord. Denk er aan dat iedereen dit moet
kunnen zien. Hele kleine plaatjes hebben dus geen zin. Ga het bord niet
versieren met allerlei vlaggetjes, bloemetjes en dergelijke. Dit hoort niet
bij de spreekbeurt.

TIPS TEGEN DE ZENUWEN
Bijna iedereen die een spreekbeurt moet houden is zenuwachtig. Dat is heel
normaal. Volwassenen hebben daar net zo goed last van. Toch moet je
doorzetten. Hoe vaker je een spreekbeurt houdt, hoe minder last je van zenuwen
krijgt. Dat is ook de reden dat jullie regelmatig een spreekbeurt moeten houden.
Je krijgt er meer zelfvertrouwen van. Om je te helpen heb ik een aantal tips
voor je:





Zorg voor een goede voorbereiding
Zorg voor een duidelijk 'spiekbriefje' waar je de kernwoorden groot op
hebt staan.
Oefen thuis een keer voor je ouders/broertje/zusje of voor de spiegel
Draag kleding waarin je je prettig voelt

Als je gespannen bent, moet je rustig en lang uitademen. Inademen gaat
vanzelf. Doe alsof je een ballonnetje aan het opblazen bent.

Weet je zelf geen onderwerp te bedenken? Kijk dan eens op deze sites:

http://dl.dropboxusercontent.com/u/438812/Spreekbeurten/spreekbeurttips.pdf
http://spreekbeurt.yurls.net/nl/page/
http://spreekbeurten.info/opbouw.html
http://www.pcb-derank.nl/uploads/groepenbestanden/Groep%206/Handleiding%20spreekbeurt.pdf
http://www.basislink.nl/ll_wo_spreekbeurten.html
http://spreekbeurten.info/default.htm
http://spreekbeurten.info/onderwerp.html
http://spreekbeurt.yurls.net/nl/page/
http://mediawijsheidlessen.yurls.net/nl/page/635818
http://spreekbeurt.startpagina.nl/
http://superspreekbeurt.nl/
http://www.1001spreekbeurten.nl/
http://www.1001spreekbeurten.nl/een-presentatie-houden/
http://www.1001spreekbeurten.nl/een-spreekbeurt-met-powerpoint-tips/

VEEL SUCCES BIJ HET MAKEN VAN JOUW SPREEKBEURT.

