1. Kies een onderwerp
 Kies een onderwerp dat je interesseert, waarvan je zelf al vrij veel weet.

2. Informatie en plaatjes verzamelen
 Zoek boeken bij je onderwerp in de bibliotheek.
 Zoek informatie op het internet en druk het af.
 Voor extra informatie schrijf je naar een museum, dierentuin, bedrijf,
reisbureau, enz.
 Verzamel plaatjes die groot genoeg zijn om te laten zien.
 Verzamel voorwerpen die je kunt laten zien.
 Sla afbeeldingen op om in te voegen in een powerpoint of Impress
(openoffice)

3. Het ordenen van de informatie
Kies de hoofdstukken uit waarover je wilt vertellen.
Zet de hoofdstukken in de goede volgorde.
Lees de informatie van het internet enkele keren goed door.
Schrijf op wat je in je spreekbeurt aan de orde wilt stellen.
Je kunt de hele tekst uitschrijven, maar dan moet je oppassen dat je
spreekbeurt geen voorleesbeurt wordt.
 Je kunt ook alleen de belangrijkste woorden en begrippen opschrijven,
die als geheugensteuntje tijdens je spreekbeurt dienen. Hiervoor is
powerpoint een handig hulpmiddel.
 Beslis welke plaatjes je wilt laten zien. De plaatjes moeten groot genoeg
zijn. Bij powerpoint zorg je voor afbeeldingen die genoeg kb hebben om
te vergroten.
 Maak de dia’s bij powerpoint overzichtelijk. Niet teveel tekst op 1 dia !






4. Projectboekjes
 Maak je projectboekje kleurrijk, duidelijk en overzichtelijk. Bedenk iets
origineels !
 Knip jouw kopie uit en kleef ze netjes op een ander blad. Een kopie
inkleuren geeft ook een zeer mooi resultaat ! Gebruik hard, stevig
papier.
 Geef dit boekje af op de dag van je spreekbeurt !

5. Creatieve verwerking
 Bedenk iets origineels en passends bij jouw onderwerp.
 Wat kan dit zijn ? Een knutselwerk, een demonstratie van een sport of
dans, typische hapjes van een land, …

6. De voorbereiding
 Oefen de spreekbeurt thuis.
 Je kunt dit voor een spiegel doen. Ook kun je je verhaal aan je ouders of
aan je huisgenoten vertellen. Aan hun reactie kun je zien of je
spreekbeurt goed is of niet en kun je je verhaal aanpassen. Je bent dan
op de dag van de spreekbeurt minder zenuwachtig.
 Stop post-its tussen de bladen met foto’s of prenten die je vlug wil
opzoeken en tonen.

7. De spreekbeurt
Gebruik je spiekbriefje met belangrijke woorden en zinnen.
Spreek rustig en duidelijk.
Gebruik geen woorden die je zelf niet begrijpt.
Als je erg zenuwachtig bent, kijk dan over de hoofden van de kinderen
heen.
 Maak gebruik van mediamiddelen in de klas : dvd, computer, projector,
cd,…
 Laat de kinderen pas vragen stellen als je klaar bent met je spreekbeurt.
Anders raak je misschien in de war.
 Je mag wat hulp krijgen van thuis, maar het blijft JOUW SPREEKBEURT !





Veel succes !!!

