Spreekbeurt

Ben je aan de beurt voor een boekbespreking? O jee...! Maar Spekkie en Sproet kunnen je helpen!
Let op:
Lees een van de boeken van Spekkie en Sproet. Je kunt er dan heel veel leuke dingen over vertellen:
1. De titel van het boek: deze moet je zelf invullen!
2. Wie is de schrijver? Vivian den Hollander
3. Wie heeft de tekeningen gemaakt? Juliette de Wit
4. Wanneer en door welke uitgeverij is het boek uitgegeven? De boeken over Spekkie en Sproet
worden uitgegeven door Uitgeverij Ploegsma. Het kan ook zomaar zo zijn dat jij een boek hebt
gelezen over Spekkie en Sproet dat is verschenen bij Uitgeverij Zwijsen. Wil je het zeker weten? Kijk
dan in het boek naast de pagina met de inhoud. Daar staat precies wie de Uitgeverij is en wanneer
het boek is uitgekomen!
5. Vertel in het kort waar het boek over gaat. Maar let op: niet vertellen hoe Spekkie en Sproet zaken
oplossen of wie de dader is! Dat mag je natuurlijk niet verklappen, want dat moet iedereen zelf
lezen! Deze dingen kun je wél vertellen:
•Waar speelt het verhaal zich af?
•In welke tijd van het jaar?
•Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in het boek?
6. Geef een waarde-oordeel over het boek. Laat weten wat je van het boek vindt. Wil je dat jouw
vriendje/vriendinnetje het ook gaat lezen? En waarom zou je dat willen? Of wil je dat juist niet?
Probeer na te denken waarom jij het boek zo leuk/stom vond en hoe dit komt!
7. Lees een stukje voor, zodat andere kinderen een indruk krijgen van de manier waarop het
geschreven is. Probeer een superspannend stukje voor te lezen, zonder dat je iets verklapt of
verraadt!

8. Vraag of er nog vragen zijn. Na het voorlezen heb je al heel veel verteld, maar misschien zijn er
nog vragen. Probeer goed te luisteren naar de vragen en geef rustig antwoord. Spekkie en Sproet
helpen je wel!
Tips:
•Je boekbespreking zou ongeveer tussen de 4 en 8 minuten kunnen duren.
•Praat duidelijk en rustig.
•Probeer je klasgenoten af en toe aan te kijken. En vergeet je juf/meester niet. Als je dit te moeilijk
vindt, dan kijk je naar verschillende punten net achter je klasgenoten (bijvoorbeeld de lijmpotten en
de computer).
•Het mooiste klinkt het als je iets gewoon vertelt. Dus liever niet alles voorlezen. Maar een papiertje
met belangrijke informatie en kernwoorden kan je wel helpen te onthouden wat je allemaal wou
zeggen.
•Oefen je boekbespreking een paar keer thuis met je vader/moeder/broer/zus/vriendje. En anders
doen knuffels en/of actiepoppetjes het ook heel goed!

Heel veel succes! Laat je ons weten hoe het ging?
En oh ja, vergeet ook niet de kleurplaten te downloaden bij Fun op de website en uit te delen in de
klas!

Vingerafdruk,

Spekkie en Sproet

