Welkom

in de wereld van energie
Opgewekt de toekomst tegemoet

Spreekbeurt stappenplan

De wereld zit vol energie. Energie is er altijd en overal.
opdracht 1
Een goed onderwerp voor een spreekbeurt dus!
Hier vind je tips om je spreekbeurt te houden.
Want met een goede voorbereiding wordt je spreekbeurt beter en gaan je
klasgenoten jouw spreekbeurt niet snel vergeten!

Stap 1 – Het onderwerp
Wat wil je vertellen in je spreekbeurt? Wat maakt het onderwerp bijzonder of interessant?
Verzin vast een paar belangrijke woorden die niet mogen ontbreken in je spreekbeurt.
Je kunt ook antwoord geven op vragen die je zelf bedacht hebt.
Bijvoorbeeld: Hoeveel energie gebruik je per dag? Hoeveel windmolens staan er in Nederland?
Dat is ook leuk voor de luisteraar. Want als het goed is, gaan je klasgenoten daar gelijk over
nadenken. Dan zijn ze benieuwd naar je verhaal.

Een paar voorbeeldvragen:
- Welke energiebronnen zijn er allemaal? Wat zijn de voor- en nadelen van die
bronnen?
- Wanneer zijn zonnepanelen uitgevonden?
- Wat betekent duurzame energie?
- Waarom moet je zuinig zijn met energie en hoe kun je dat doen?
Je kunt ook iets vertellen of uitleggen over energie. Bijvoorbeeld:
- Zo werkt elektriciteit.
- Zo werkt een dynamo.
- Dit moet je weten over windmolens.
- Zo veel energie gebruiken apparaten.
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Schrijf de belangrijke woorden en vragen op die jij bedacht hebt.
1. ________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________________
6._________________________________________________________________________________
7._________________________________________________________________________________

Stap 2 – Bronnen verzamelen
Verzamel informatie over je onderwerp. In de pdf met spreekbeurtinformatie staat natuurlijk al
een hoop informatie, maar het is altijd goed om meerdere bronnen te gebruiken. Dan ontdek je
andere dingen, of je leest juist nog een keer hetzelfde. Als meerdere bronnen dezelfde informatie hebben, heb je meer zekerheid dat iets ook echt klopt.
Gebruik dus meerdere bronnen, die volgens jou betrouwbaar zijn. Gebruik boeken, kranten,
tijdschriften of natuurlijk internet. Je kunt ook mensen interviewen als ze ergens veel van af
weten, of wanneer je andere mensen om een mening vraagt.
Denk goed na of iets een mening is ‘Joop vindt een zonnepaneel niet zo duur’. Of dat het een
feit is ‘Er liggen 3.400 zonnepanelen op het dak van het stadion van FC Utrecht’.

Ook deze bronnen kunnen je helpen:
- jeugdjournaal.nl (zoek op energie)
- jeugdbieb.nl (zoek op energie)
- digitaleetalages.nl (kijk bij het thema energie)
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Stap 3 – Steekwoorden
Ga nu je spreekbeurt maken. Maak een presentatie (bijvoorbeeld in PowerPoint) en zet je
spreekbeurt op papier. Maar gebruik hiervoor steekwoorden, schrijf geen lang verhaal.
Bedenk dus over welke onderdelen of onderwerpen je wilt vertellen. En in welke volgorde.
De steekwoorden helpen je tijdens je spreekbeurt om het verhaal te onthouden. Je moet je
spreekbeurt zelf vertellen, niet voorlezen. Lees dus ook niet voor wat je op het bord laat zien,
maar vertel erover. Het briefje met steekwoorden is dus eigenlijk een soort spiekbriefje. Bij
ieder steekwoord weet jij wat je wilt vertellen. Zet ze dus ook in volgorde van je presentatie!

Steekwoorden:
1. ____________________		

2. ____________________		

3. ___________________

4. ____________________		

5. ____________________		

6. ___________________

7. ____________________		

8. ____________________		

9. ___________________

Stap 4 – Begin verrassend
Vertel aan het begin van je spreekbeurt waarom je dit onderwerp hebt gekozen.
Begin je spreekbeurt verrassend. Laat bijvoorbeeld een filmpje zien, doe een proefje of stel de
klas een spannende vraag.
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Stap 5 – Zorg voor afwisseling
Vertel niet alleen, maar laat ook mooie foto’s of voorwerpen zien. (Check de beeldbank!)
Zorg bijvoorbeeld voor een batterij en een eenvoudig lampje om een stroomkring te laten zien.
Doe een proefje en laat de klas de afloop van het proefje voorspellen.
Of laat een kort filmpje zien waarin iets bijzonders gaat gebeuren. Filmpjes moeten kort zijn,
want het is jouw spreekbeurt. Zet het filmpje stil, net voordat er iets onverwachts gaat gebeuren en vraag de klas ‘wat gebeurt er nu?’ Zo kun je de spreekbeurt spannend houden.

Stap 6 – Tips & tops? Vragen?
Sluit je spreekbeurt af met de vraag of je klasgenoten nog vragen hebben.
Geef antwoord op de vragen en bedank ze voor het luisteren.
Wie heeft er tips? Wat kun je de volgende keer nog beter doen?
Wie heeft er tops? Wat vonden ze leuk of goed aan jouw spreekbeurt?

Stap 7 – Presentatietips
Zenuwachtig? Probeer deze tips:
- Oefen je spreekbeurt van tevoren een paar keer hardop. Voor de spiegel of voor je familie.
- Blijf rustig. Let op je ademhaling tijdens het praten. Adem rustig in en uit.
- Praat duidelijk, dus niet te zacht en niet te snel.
Even ontspannen of je energie kwijt voordat je begint?
- Rek je langzaam uit en maak je zo lang als een windmolen. Armen zo hoog je kunt en ga op je
tenen staan. Even vasthouden en weer laten zakken.
- Draai met je armen als windmolen. Vooruit, achteruit. Langzaam, of op volle kracht!
Jij bent er klaar voor! Succes met je spreekbeurt!
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