Spreekbeurt in groep 4

Spreekbeurt van ………………………………………………………………
Datum …………………………………………………………………………

Zuidkil 57
3356 DA Papendrecht
Telefoon 078 644 15 55

In groep 3 heb je een spreekbeurt gehouden met de -Dit ben ik doos-.
Nu in groep 4, ga je weer een spreekbeurt houden.
Onderwerp
Vertel deze keer uitgebreid over jezelf: over je hobby, of je sport, of je dier of je
verzameling. Het gaat erom dat je iets kiest, wat echt bij jou hoort.
Informatie verzamelen
Ga samen met je vader of je moeder bedenken wat je wilt vertellen. Zoek
informatieboekjes in de bibliotheek of kijk thuis in de kast.
Ook kun je materialen via internet aanvragen maar doe dat wel op tijd.
Vertelpunten
Probeer belangrijke punten die je wilt vertellen op te schrijven. Schrijf dus niet een
heel lang verhaal. Probeer die punten met je vader of moeder in een logische
volgorde op te schrijven. Deze punten kun je gebruiken tijdens je
spreekbeurt als spiekbriefje.
Het helpt ook als je spullen meeneemt om te laten zien. Dan kun je daar
gelijk iets over vertellen.

Oefenen
Als je alles op een rijtje hebt, ga je goed oefenen. Doe dit bijv. hardop
voor je vader/moeder of een oudere broer/zus.
Maak de spreekbeurt niet te lang: 10 minuten is meer dan genoeg.
Als je klaar bent met je verhaal, mag je de spullen in de klas doorgeven.
Aan het eind van je spreekbeurt mag de klas vragen aan je stellen en krijg je
complimenten of tips.

Tips voor ouders/verzorgers
• U mag natuurlijk helpen, maar laat uw kind in eigen woorden de spreekbeurt
vertellen.
• Bij de bibliotheek zijn informatieboeken te vinden. Let op: teveel informatie
maakt het niet altijd makkelijker.
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Concrete materialen meenemen helpt bij het vertellen.
Help de kinderen met het opschrijven van een paar punten om zo de volgorde
van het verhaal te onthouden ( schrijf niet de hele spreekbeurt uit op papier).
Nog vragen? Dan kan je altijd bij de meester of juf terecht.
Een PowerPoint mag gebruikt worden, maar is niet verplicht.

Succes met je voorbereiding!

