Spreekbeurt voorbereiden
Je gaat binnenkort een spreekbeurt geven over een Werelderfgoed. Een werelderfgoed is cultureel
en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele
wereld. Omdat we deze gebouwen of natuur zo bijzonder vinden, is het belangrijk dat dit erfgoed
bewaard blijft. Op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat dit erfgoed. Jij gaat één werelderfgoed
kiezen. Je kunt hierbij de werelderfgoedlijst ven UNESCO gebruiken om een keuze te maken
(https://www.unesco.nl/nl/werelderfgoedkaart/list). Over jouw gekozen werelderfgoed ga je een
spreekbeurt houden.

Opzoeken van informatie
Als je het werelderfgoed gekozen hebt, ga je informatie over dit werelderfgoed opzoeken op het
internet en in boeken (als je toevallig een boek daarover in huis hebt ;) ). Op internet kun je
bijvoorbeeld kijken bij Kennisnet. Kopieer en plak alles wat je vindt in een (Word-)document.
Verzamel alle informatie die jij leuk en interessant vindt.
Lees vervolgens alle informatie goed door. Heb je genoeg informatie gevonden? Is alle informatie die
je gevonden hebt ook bruikbaar?

Verder uitwerken
Nu je al heel veel materiaal hebt verzameld, heb je al een beter idee gekregen van het onderwerp. Je
kunt de informatie nu gaan verdelen in stukjes. Wat hoort er allemaal bij elkaar? Geef deze stukjes
ook een titel.

Een presentatie maken (Powerpoint of Prezi)
Het belangrijkste van jouw spreekbeurt is het vertellen. Als hulpmiddel kun je een Powerpoint of
Prezi maken, waar je een aantal plaatjes en steekwoorden op kunt laten zien.
Maak een titelblad en daarna van elk hoofdstukje een aparte pagina. Zet de tekst die je wilt vertellen
in steekwoorden in je presentatie. Hou je daarbij aan je eigen taalgebruik en leg moeilijke woorden
goed uit.
Denk er aan dat je géén lange zinnen, maar woorden of korte titels gebruikt! Zoek er daarna nog wat
plaatjes bij om je presentatie af te maken.
Als het thuis niet lukt om een powerpoint of prezi te maken, kun je ook een mindmap of een poster
maken. Zet hier ook de titels van de hoofdstukken op met een aantal kernwoorden. Je kunt er dan
nog een aantal plaatjes of tekeningen aan toevoegen.

De laatste voorbereidingen
Als je spullen hebt die bij jouw onderwerp passen, dan kun je die best meenemen en daar ook iets
over of bij vertellen.
Je kunt helemaal zeker van je zaak zijn als je echt goed weet waar het over gaat en als je ervoor zorgt
dat de volgorde van je verhaal goed in je hoofd zit. Oefen daarom de hele spreekbeurt met de
presentatie erbij. De spreekbeurt hoeft niet langer te duren dan 10 minuten!

Wat kun je bijvoorbeeld over het werelderfgoed vertellen?
-

In welke stad en welk land het werelderfgoed staat.
Hoe lang het al op de werelderfgoedlijst staat.
Waarom het zo’n belangrijk erfgoed is.

Als je vragen hebt, kun je de juffen en meesters altijd mailen.

Heel veel succes!

