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HOE OM 'N REDENAARS-TOESPRAAK TE SKRYF:
Daar is 4 fases in die proses om ‘n goeie redenaars-toespraak te skryf:
1. BEPLANNING
2. LEES, DINK AAN IDEES EN DOEN NAVORSING
3. SKRYF DIE TOESPRAAK
4. OEFEN DIE AANBIEDING VAN DIE TOESPRAAK
Vir doeleindes van hierdie artikel, gaan ons slegs fokus op FASE 3 – SKRYF VAN DIE TOESPRAAK:
Let op die volgende:
 Bepaal die TEMA - bv. Dissipline of Tyd


Formuleer die ONDERWERP bv.
Dissipline: Kinders moet gestraf word
Dissipline: Kinders het nie ore nie
Tyd: Die rotte-resies is besig om sy tol te eis
Tyd: Die jeug het nie meer vrye tyd nie
NB: die onderwerp moet BEREDENEREND wees. Dit beteken jy moet JA of NEE op die telling
kan antwoord, bv. Ja, die jeug het nie meer vrye tyd nie, of Nee, kinders het nie ore nie.
Indien die onderwerp voorgeskryf is, maak seker dat jy dit reg interpreteer.



Die STRUKTUUR van 'n wen-toespraak lyk soos volg:
AANSPREEKVORM:
Voorsitter
Dames en here word nie meer as 2 maal tydens die toespraak aangespreek nie.
Moenie die beoordelaars aanspreek nie.
INLEIDING:
− Treffend
− Kort: 3 – 6 sinne
− Moenie 'n storie vertel nie.
- Gebruik 'n aanhaling, gesegde of interessante feit.
− Die onderwerp word eers in die volgende paragraaf aangekondig.
NB: As jy die gehoor se belangstelling kan prikkel met die inleiding, sal hulle na die res van
jou toespraak luister.
AANSLUITING:
Sluit aan by die inleiding en kondig die onderwerp aan.
INHOUD:
Die inhoud bestaan uit 3 of 4 hoof-argumente wat jou standpunte moet bewys en
ondersteun. Die eerste sin van elke paragraaf moet duidelik sinspeel op wat jou argument
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is. Gebruik navorsing, eie mening, aanhalings, ens. om dit te doen. Skryf 'n sleutelwoord vir
elke argument. Standpunte moet logies op mekaar volg en opbou na 'n hoogtepunt.
NB: Toets elke paragraaf of dit nog steeds by jou onderwerp bly. Toets of elke paragraaf
handel oor die sleutelwoord. Toets elke paragraaf of dit BEREDENEREND is en nie net die
oordra van inligting is nie.
SAMEVATTING:
Gee 'n kort opsomming of samevatting van jou 3 of 4 hoofpunte om die gehoor te herinner
waaroor die inhoud van jou toespraak handel. Dit is ook 'n uitstekende manier vir jouself
om te bepaal of jou toespraak sinvol is.
SLOT:
Jou laaste gedagte moet sterk en treffend wees. Gee die gehoor iets om oor na te dink en
te onthou. Dit is 'n goeie idee om weer na die inleiding te verwys.



















WENKE:
Onthou, jy moet die gehoor OORTUIG van jou siening en standpunt. Dit gaan dus oor jou
oorredingsvermoë wat uit 2 dele bestaan:
 WAT jy sê, en
 HOE jy dit sê
Humor is altyd 'n wenner. Vermy dit egter om grappe te vertel.
Dink aan 'n interessante oogpunt waaruit jy jou onderwerp benader. Dink aan iets wat
duisende ander sprekers nie aan sal dink nie.
Glo in jou standpunte en in jouself.
Berei baie goed voor.
Doen navorsing uit verskillemde bronne: Tydskrifte, koerante, Internet, boeke, statistieke.
Gee die bron se naam en die persoon wat die stelling gemaak het. Die naam van die
boek/koerant/artikel/webtuiste/instansie moet ook gegee word. Drie bronverwysings is 'n
goeie riglyn.
Die inhoud moet by die ontwikkelingsvlak van die spreker pas.
Taalgebruik moet kleurvol en van 'n goeie kwaliteit wees, en op die vlak van die kind wees.
Maak ook gebruik van idiome en beeldspraak.
Woordspeling kan baie effektief gebruik word.
Let op die tydsbeperking van toesparake – veral vir kompetisies. Dit is raadsaam om die
spreker se tyd te neem, aangesien sommige sprekers vinnig en ander stadig praat.
Dit moet nie 'n inligtingstoespraak wees nie. Jy moet die gehoor oortuig van jou standpunt.
Besluit of jy vir of teen 'n standpunt wil praat.
Wees versigtig met standpunte oor politiek en godsdiens.
Vertaal aanhalings uit ander tale, of verduidelik dit.
Wees kreatief en oorspronklik.
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