Presentatie
Groep 6-7-8
Denk bij het kiezen van het onderwerp en het voorbereiden van je presentatie
aan de volgende punten:
ONDERWERP:
1. Neem een onderwerp dat jou interesseert en waarmee
je de groep kunt boeien.
2. Neem een onderwerp dat je nog niet eerder hebt
gekozen.
VOORBEREIDING:
3. Begin op tijd met de voorbereiding, want je maakt eerst een werkstuk over je
onderwerp.
4. Zoek informatie op school, in de bibliotheek, de krant, tijdschriften. Schrijf
eventueel instellingen/personen aan of houd een interview. Ook de televisie of
filmpjes op internet (Klokhuis, Beeldbank) of DVD’s kunnen gebruikt worden voor
informatie.
5. Maak een keuze uit de verzamelde informatie. Maak nu je werkstuk met de
meest bruikbare informatie.
6. Als je jouw werkstuk af hebt geef je op een spiekbriefje in KERNWOORDEN de
grote lijn aan van jouw verhaal.
7. Stel je verhaal of je onderwerp bij als je denkt dat het te kort of te omvangrijk
wordt.
8. Kies voornamelijk grote dingen om in de klas te laten zien (het kost vaak erg veel
tijd om kleine dingen rond te laten gaan en het zorgt voor onrust).
PRESENTATIE:
9. Als je voorwerpen wilt laten zien, onderbreek dan je presentatie op het juiste
moment, maar niet te vaak.
10. Maak gebruik van het bord, (digitale) foto’s en plaatjes, presentatietafel,
demonstratie, filmpjes e.d. om je presentatie te verduidelijken.
11. Zorg ervoor dat je spullen ‘pakklaar’ hebt (plaatjes in boeken, voorwerpen).
12. Spreek duidelijk en praat tegen de hele groep.
13. Zorg dat je echt vertélt: gebruik een spiekbriefje met de kernwoorden.
14. Gebruik geen woorden die je zelf niet begrijpt.
15. Laat je presentatie niet langer duren dan 20 minuten.
16. Oefen eventueel voor een spiegel, recorder of voor familie. Controleer niet alleen
of het goed gaat, maar houd ook de tijd in de gaten.
17. Heb je nog vragen, stel ze dan gerust, maar wel op tijd!

Succes !!

