Help, ik moet mijn spreekbeurt houden!
Hoe houd je nou een goede spreekbeurt of presentatie?
Misschien dat deze tips je op weg kunnen helpen.
De voorbereiding
De voorbereiding van een spreekbeurt is hartstikke belangrijk. Logisch! Je
kunt nou eenmaal niet “eventjes” op de avond ervoor een spreekbeurt in
elkaar zetten.
Geloof ons maar!
Goed, de voorbereiding. Waar bestaat die dan allemaal uit?
1. Informatie verzamelen. Als je een onderwerp hebt gekozen, ga je daar
allemaal informatie over verzamelen. Je kunt bijvoorbeeld op internet
zoeken of in informatieboeken uit de bibliotheek. Als je al die informatie
hebt verzameld en je dus al heel veel over je onderwerp weet, ga je kijken
wat voor jouw spreekbeurt belangrijk is.
2. Beginnen
Zet een aantal kernwoorden over jouw onderwerp op papier. Dit worden
dan je ‘hoofdstukken’. Zoek bij ieder kernwoord (hoofdstuk) informatie
die erbij past. Schrijf je spreekbeurt helemaal op, met alle hoofdstukken
en bijbehorende informatie op een rij.
3. Uit je hoofd leren
Probeer de informatie van je spreekbeurt zoveel mogelijk uit je hoofd te
leren. Want een spreekbeurt is geen voorleesbeurt. Oefen voor de spiegel,
voor je vader of moeder, je broertje of zusje, of met klasgenoten. Vraag
hoe het gaat en of ze nog tips hebben.

4. In de klas Uiteindelijk ga je de spreekbeurt in de klas houden. Praat
duidelijk en niet te vlug. Probeer zoveel mogelijk de klas in te kijken. Kijk
naar verschillende kanten en niet alleen naar de juf, of je vriendje of
vriendinnetje. Ga niet aan je kleren of je haar zitten frummelen. Houd je
handen naast je lichaam of op de rand van de tafel waar je achter staat.
5.PowerPoint en spulletjes
Een PowerPoint is heel handig als je een spreekbeurt gaat houden. Het is
minder eng en je hebt steun aan de pagina’s. Er mogen geen hele stukken
tekst op staan, maar wel kernwoorden. Je moet het met je eigen woorden
vertellen. Als je spulletjes meeneemt, zorg er dan voor dat iedereen ze
goed kan zien. Geef ze NIET door tijdens je spreekbeurt, want dan
luisteren de kinderen niet meer naar jouw verhaal. Het is ook erg
onrustig. Beter is aan het eind.
6. Filmpjes en vragen
Aan het eind van je spreekbeurt kun je misschien nog een kort filmpje
laten zien als je die hebt. Maar nooit langer dan 1 à 2 minuten. Het moet
geen filmmiddag worden.
Het gaat per slot van rekening om jouw spreekbeurt.
Tenslotte: verzin ook 3 vragen over je spreekbeurt en stel ze aan de
groep.
KNAP Het is al hartstikke knap als je voor de klas gaat staan om iets te
vertellen. Iedereen heeft wel last van zenuwen.
Dat is helemaal niet erg. Gewoon vaak oefenen! Heel veel succes met je
spreekbeurt!

