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Lees & kyk 

Leesbegrip: lees 'n storie  

Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

(Kies uit kontemporêre, realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike verslae / avontuurverhale / 
snaakse stories / fantasie / werklike lewenstories / historiese fiksie)  

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van titel en prente  

• Verstaan die kenmerke van die teks  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld kontekstuele leidrade om betekenis te bepaal, maak afleidings  

• Druk oorsaak en gevolg in 'n storie uit, byvoorbeeld: Wat het gebeur toe ...?  

• Beantwoord vrae oor die storie  

• Identifiseer en bespreek karakters  

 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Lees 'n kort paragraaf  

• Bespreek hoofgedagte en besonderhede  

• Opsommings, byvoorbeeld kies die beste opsomming  

 

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Doen 'n Lewer 'n kort mondelinge boekresensie deur 'n geskikte raam te gebruik  

 

 

Lees ‘n storie:  Memorandum 

1. ongeluk ambulans (2) 

2. C. Hulle ry vinnig en onverskillig.  (1) 

3. D. Bongani en Ruben (1) 

4. D. Bongani is in ‘n motorongeluk dood.  (1) 

5. B. ‘n Ou man (1) 

6. A. Om veilig oor die pad te stap (1) 

7. Die N1-snelweg (1) 

8. Sy maat / ‘n maat (1) 

9. Hy was in ‘n ongeluk / deur ‘n motor raakgery (1) 

10. Hy het omgegee vir ander mense.  (1) 

11. hartseer / geskok / skuldig  omdat Bongani dood is / omdat hy dink dit is sy skuld dat 
Bongani dood is / omdat Bongani ‘n goeie mens was / omdat hy lief was vir Bongani. 

 

(2) 
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12. Moontlike opsomming 

 Bongani se lewe: 

• Woon langs die N1-snelweg. 

• Help die kinders om oor die pad te stap. 

• Gee om vir kinders. 

Oorsaak van Bongani se dood: 

• Maat roep vir Ruben. 

• Ruben hardloop voor die motor in. 

• Motor ry te vinning 

• Bongani stamp vir Ruben uit die pad. 

• Motor stamp vir Bongani. 

Die les wat ons hieruit leer: 

• Moenie ‘n besige pad oorsteek nie. 

• Kyk eers of daar motors aankom voordat jy oor ‘n pad stap. 

• Moenie net hardloop wannneer ‘n maat jou roep nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 

  [20] 

 

Lewer ‘n mondelinge boekresensie 
Kriteria 1 2 3 4 5 
Inhoud is van pas en bly by die onderwerp. Inligting wat in raam vereis word, 

word in mondelinge terugvoer gegee. 

     

Aanbieding is oortuigend. Natuurlike gebare en lyftaal en gesigsuitdrukkings.      
Stemtoonpas by inhoud en spreker is duidelik hoorbaar.  Handhaaf 

oogkontak met gehoor. 

     

Taalgebruik en woordeskat, gepaste styl om gehoor se aandag met 

oortuiging te behou.  

     

Totaal 20 ÷ 2 = 10 

 

Luister en praat 

Praat voorbereid oor 'n bekende onderwerp  

• Beplan en berei belangrike punte voor  

• Praat ten minste 5 sinne oor die onderwerp  

• Beantwoord vrae  
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Inligtingsteks 

Lees die inligtingsteks aan die leerders.  Laat hulle dit hervertel volgens die opdrag in die leerderboek. 

Wilde diere 

Die leeu 

Die leeu behoort aan die katfamilie.  Die leeu word dikwels die koning van die diere genoem. Leeus eet vleis 

en jag bokke. Leeus bly op die oop grasvelde. Hulle bly in groepe wat ons troppe noem. 

Die olifant 

Olifante is die grootste soogdiere op land. Hulle bly op die oop grasvlaktes. Wilddiewe maak hul dood om hul 

tande in die hande te kry. Olifanttande is baie geld werd. Hulle tande groei hulle hele lewe lank.  ‘n Olifant 

gebruik sy slurp om plantwortels, vrugte en water na sy mond te bring. Hy eet 200 kg kos per dag en drink 190 

liter water.  

Die renoster 

Renosters bly in grasvelde. Hulle eet gras en plante.  Hulle drink elke dag water, maar as dit droog is kan hulle 

vier tot vyf dae sonder water bly. Renosters kan nie baie goed sien nie, maar hulle kan baie goed ruik. Hulle 

kan tot 2 500 kg weeg. Wilddiewe maak hulle dood om die horings in die hande te kry. 

 

 

Hervertelling 
Rubriek vir mondeling 
Kriteria 1 2 3 4 5 
Leerder gebruik woorde in raamwerk.  Inhoud is verstaanbaar en feite word 

korrek hervertel. Bly by die onderwerp. 

     

Aanbieding is oortuigend. Natuurlike gebare en lyftaal en gesigsuitdrukkings.      
Stemtoonpas by inhoud en spreker is duidelik hoorbaar.  Handhaaf 

oogkontak met gehoor. 

     

Taalgebruik en woordeskat, gepaste styl om gehoor se aandag met 

oortuiging te behou.  

     

Totaal 20 ÷ 2 = 10 

 

Skryf en aanbied 

Maak 'n opsomming (kopkaart) van 'n kort teks  

• Identifiseer ten minste drie belangrike punte  

• Gebruik die korrekte struktuur  
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Hardoplees 

Leerders lees “Die spieël” hardop vir punte. 

 

Rubriek vir hardoplees 

Kriteria 1 2 3 4 5 

Toon begrip van die gedeelte deur klem en uitdrukking tydens lees.      

Lees die gedeelte vlot met gemak en duidelikheid.      

Projekteer stem en is hard genoeg om deur almal gehoor te word.      

Gebruik pouses effektief deur te stop by punte en asem te haal by kommas. 
Handhaaf oogkontak met gehoor 

     

Totaal 20 ÷ 2 = 10 

 

 

 

 

 

Nasienrubriek: Maak ‘n kopkaart 

  Prestasievlakke 

Kr
ite

ria
 

Inhoud 

5 - 6  3 - 4 2 1 

 

Gegewe 
raamwerk korrek 
gebruik. Idees is 
vindingryk en pas 
baie goed by 
onderwerp.  

 

Gegewe 
raamwerk 
gebruik. Goeie 
idees wat by 
onderwerp pas. 

Poging 
aangewend om 
gegewe 
raamwerk te 
gebruik. Idees nie 
altyd verwant aan 
onderwerp nie 

Gegewe 
raamwerk nie 
gevolg. Idees 
onvoldoende en 
pas nie by 
onderwerp. 

Spelling en 
leestekengebruik 
en taalgebruik 

4  3   2 1 

Korrekte spelling 
en  
leestekengebruik. 
Uitstekende 
woordeskat 
taalgebruik. 
Geen foute kom 
voor nie. 

Enkele spel- en 
leestekenfoute.  
Voldoende 
woordeskat met 
weinige   
taalfoute. 

Spel- en 
leesfoutekenfoute 
kom voor. 
Woordeskat is 
beperk en 
taalfoute kom 
voor. 

Uiters swak 
spelling en  
leestekengebruik. 
Beperkte tot 
uiters swak 
woordeskat. Baie 
taalfoute. 

[20] 
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Skryf en aanbied 

Skryf 'n eenvoudige storie wat dialoog bevat  

• Skryf 'n interessante storie  

• 'n Storie moet 'n begin, 'n middel en 'n einde hê  

• Gebruik die gepaste tydsvorm, byvoorbeeld teenwoordige of verledetyd  

• Verbind sinne met en en maar  

• Gebruik leestekens (aanhalings-tekens)  

• Begin die stappe vir prosesskryf gebruik  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Produseer eerste konsep  

• Proeflees  

• Skryf die finale weergawe  

 

 

Verduidelik aan leerders wat ‘n dialoog is.  Hersien direkte rede sodat leerders weet hoe om die dialoog te skryf. 

Verduidelik die raamwerk en help leerders met woordeskat om die storie te skryf. 
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Rubriek vir die nasien van storie met ‘n dialoog 

  Prestasievlakke 
Kr

ite
ria

 

Die skryfproses 

4  3 2 1 

 

Gegewe 
raamwerk 
korrek gebruik 

 

Gegewe 
raamwerk 
gebruik. 

Poging 
aangewend om 
gegewe 
raamwerk te 
gebruik. 

Gegewe 
raamwerk nie 
gevolg. 

Inhoud 

7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 

Uitstekende 
storie.  Logiese 
ordening van 
idees baie goed 
volgehou. 
Dialoog korrek 
en sinvol in 
storie gebruik 

Goeie storie.  
Logiese ordening 
van idees 
volgehou.  
Dialoog goed in 
storie gebruik. 

Storie is 
verstaanbaar. 
Logiese 
ordening van 
idees redelik 
volgehou. 
Dialoog gebruik. 

Storie 
onversaanbaar 
Swak/geen 
ontwikkeling van 
idees nie. Geen 
dialoog in storie 
gebruik. 

Spelling en 
leestekengebruik 

  4  3 – 2 1 

 
Korrekte spelling 
en  
leestekengebruik 

Enkele spel- en 
leestekenfoute. 

Uiters swak 
spelling en  
leestekengebruik. 

Taalgebruik, 
woordeskat 

  4  3 – 2 1 

 

Uitstekende 
taalgebruik. Min 
foute in 
taalgebruik. 

Voldoende 
woordeskat en 
weinige 
Algemene  
taalfoute. 

Beperkte tot 
uiters swak 
woordeskat. Baie 
taalfoute. 

 

[20] 
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Memorandum:  Taalstruktuur en -konvensies 
1. Vraagsin  

Vraagteken  

(1) 
(1) 

2. Uitroepsin  

Uitroepteken 

(1) 
(1) 

3. Onderwerp:  

Gesegde: 

Voorwerp: 

Pietie 

dra 

die sokkerstewels 

(1) 

(1) 

(1) 

4. Pietie tel nie die kartonboks op nie.  (1) 

5. Die winkel-eienaar sê:”Te veel mense het die stewels aangepas.”  (3) 

6. Die stewels  word deur die winkel-eienaar by die deur uitgegooi. (2) 

7. Die stewels word deur Pietie aangetrek. (2) 

Totaal:  15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


