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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na en voer instruksies uit byvoorbeeld 'n prosedure  

• Voorspel wat volgende kan gebeur  

• Bespreek besonderhede van die teks  

• Bespreek volgorde van instruksies  

• Bespreek die vorm van die werkwoord wat gebruik is  

  

 

Luisterteks 

Hoe om kapokaartappels te maak 

Skil twee skoongewaste aartappels af en sny in blokkies. Plaas dit in ‘n kastrol. Bedek die 
aartappels met water en kook dit 15 minute lank of tot dit sag is. Plaas die saggekookte aartappels 
in ‘n bak saam met ‘n bietjie botter,  ‘n kwart koppie melk en ‘n knippie sout. Druk die aartappels 
met ‘n fynmaker totdat sag en romerig is.  

Verwerk en aangepas uit: Afrikaans HT DBO werkboek graad 5 kwartaal 3 & 4 

 

Luistertoets: Memorandum 

1.  Verduidelik stappe oor hoe om iets te maak. 

  Moet in die regte volgorde wees. 

  Vertel ‘n storie. 

  Verduidelik hoe om iets korrek (reg) te doen. 

  Vertel jou meer oor die persoon wat die prosedure uitgedink het. 

  Kan prente of illustrasies om prosedure te verduidelik. 

  Kan op verskillende maniere geskryf word. (5) 

2. dit was   skoon (2) 

3. 15 minute sag (2) 

4. botter en sout (2) 

5. melk (1) 
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Lees & kyk 

Lees 'n inligtingsteks (prosedure) byvoorbeeld 'n resep / instruksies vir 'n wetenskap-eksperiment / 
projek  

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

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

• Dra die teks in verkorte vorm oor, byvoorbeeld deur 'n inhoudsopgawe of indeks op te stel  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld vluglees of soeklees  

• Interpreteer visuele materiaal  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Beskryf wat gedoen moet word  

• Bespreek besonderhede van die teks  

• Bespreek die formaat van die teks  

• Bespreek die volgorde van instruksies  

 

 

Begripstoets: Memorandum 
1. om ‘n voëlvoerder uit goed wat jy weggooi (2) 

2. Prent 1: gat / sirkel  ‘n skêr plastiek (koeldrank)bottel (3) 

 Prent 2: ‘n gat / gate ‘n skêr  onderkant bottel (4) 

 Prent 3: bottel kos draad (3) 

3. voëlsaad / vrugte / koeldrankbottel / skêr / tou / draad (enige vier)  (4) 

4. Om ‘n gat in die bottel te sny en om gate onder in die bottel te maak.  (2) 

5. Die kos moenie maklik kan uitval nie en daar moenie maklik reën kan inval nie.  (2) 

6. As dit nat word / as dit nat reën (1) 

7. D. Die kos is besig om sleg te word.  (1) 

8. Om die voëlvoerder op te hang.  (1) 

9. Ek sal nie gate onder in die bottel maak nie,  want anders sal die water uitloop.  (2) 

6. ‘n klein bietjie (1) 

7. Sodat dit nie brand op die stoof nie. (1) 

8. wit (1) 

9. wit / sag / lig kapok (1) 

10. Ja, want dit is groente.  (Aanvaar relevante antwoord binne die konteks) (1) 

11. Ja, want ek hou van aartappels / my ma maak dit baie vir ons.  

Nee, ek hou nie van aartappels nie.  (Aanvaar relevante antwoord binne die konteks. 

 

(1) 
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10. In die winter, want dan is daar nie baie kos vir die voëls nie.  (Aanvaar ‘n rede binne die 

konteks)  

 

(1) 

11. Waar, want jy maak dit van goed wat jy gewoonlik weggooi.  (1) 

12. Jy gaan baie voëls in jou tuin hê / dit is goed om vir die voëls te sorg / voëls sal nie 

doodgaan nie.  (Aanvaar relevante antwoord binne die konteks) 

 

(1) 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n inligtingsteks byvoorbeeld tekste wat in ander vakke gebruik is  

• Skryf 2 tot 3 paragrawe  

• Organiseer inligting logies  

• Gebruik 'n kernsin en ondersteunende sinne  

• Gebruik woordeskat wat met ander vakke verband hou  

• Gebruik formele taal  

• Sluit spesifieke besonderhede in  

• Gebruik die lydende vorm gepas  

  

 

 

Hoe om ‘n hond te teken 

1. Teken ‘n stokmannetjie sonder arms. 

2. Teken ‘n sirkel rondom die stokmannetjie en maak kolletjies in die sirkel.  Dit is die hond se neus. 

3. Teken twee halfsirkels bo-op die neus en teken ‘n klein sirkeltjie in elke sirkel.  Dit is die ogies. 

4. Teken ‘n halfsirkel rondom die ogies. Dit is die hond se gesig.  

5. Laaste teken jy die hond se ore. 

 Ken een punt toe as die instruksies korrek genommer is.  [10] 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n kort toneelstuk in 'n meer informele skryfstyl  

• Kies toepaslike karakters  

• Ontwikkel die gesprek en handeling logies  

• Gebruik die direkte rede  

• Gebruik gepaste punktuasie, byvoorbeeld dubbelpunte, uitroeptekens en vraagtekens  

 

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Produseer eerste konsep  

• Kry terugvoering en hersien konsep  

• Proeflees  
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• Skryf die finale weergawe  

• Bied die netjiese, leesbare, weergawe met die korrekte spasiëring aan  

 

 

 

Memorandum:  Taaltoets 
1. Ek sal beslis wens dat ek ‘n wêreldberoemde sokkerspeler kan wees! / Ek wil miljoene 

rande in die bank hê sodat ek alles kan koop wat my hart begeer! / En ek wil nooit, ooit, ooit 

weer in my hele lewe ‘n toets skryf nie! (Enige een) 

 
 
 
(1) 

2. Wat sou jy gewens het as jy drie wense gehad het? / En wat nog?  (1) 

3.1 

3.2 

3.3 

Onderwerp:  

Gesegde: 

Voorwerp: 

Petrus 

het 

geld 

(1) 

(1) 

(1) 

4.1 Petrus wil nie ‘n wêreldberoemde sokkerspeler wees nie. (2) 

4.2 Hulle drink nie elke dag water nie.  (1) 

5.1 Sandile sê dat hy graag drie wense wil wens. (Een punt vir die regte vorm van die 

voornaamwoord, een punt vir die regte vorm van die werkwoord, een punt vir die korrekte 

gebruik van die leestekens.) 

 
 
(3) 

5.2 Pertus sê dat hy nooit weer toets wil skryf nie. (Een punt vir die regte vorm van die 

voornaamwoord, een punt vir die regte vorm van die werkwoord, een punt vir die korrekte 

gebruik van die leestekens.) 

(3) 

6.1 Petrus se ouma word deur die dokter gesond gemaak.  (2) 

Ass. Kriteria Onvoldoende Gemiddeld Goed Uitstekend 

 1 punt 2 punte 3 punte 4 -5 punte 

Inhoud 

(5 punte ) 

Onvermoë om ‘n 
samehangende 
toneelstuk te skryf. 

Gebruik nie korrekte 
formaat. 

Uitdrukkingsvermoë is 
swak, teks moeilik 
verstaanbaar. 

Poog om ‘n toneelstuk 
te skryf maar is 
gedeeltelik suksesvol. 

Gebruik nie die korrekte 
formaat nie. Teks is 
redelik verstaanbaar. 

Skryf ‘n goeie 
samehangende 
toneelstuk. 

Teks is verstaanbaar. 

Skryf ‘n lewendige, wel 
deurdagte toneelstuk. 

Formaat is foutloos en wel 
deurdag. 

 1 punt 2 punte 3 punte 4 -5 punte 

Styl 

(5 punte ) 

Styl nie geskik vir die taak 
nie. 

Swak respons gelewer. 

Skryfwerk is 
ongedissiplineerd, swak 
georganiseer, baie foute 
sigbaar en moeilik om te 
interpreteer. 

Styl is redelik geskik vir 
die taak. 

Skryfwerk is nie 
gekontroleer nie. 

Styl word nie deur die 
hele skryfstuk 
gehandhaaf nie. 
Skryfstuk word 
gekenmerk deur styl en 
grammatika 

Styl is deurlopend 
konstant en geskik vir 
opdrag. Skryfstuk is 
goed gekonstrueer. 

Styl van skryfstuk is 
gesofistikeerd en fokus op 
die gehoor en doel. 

Bewys word gelewer van ǹ 
individuele en 
oorspronklike skryfstuk. 

Skryfstuk is wel deurdag en 
grammatikaal uitstekend. 

Totaal:  10 x 2 = 20 
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7.1 want hy doen snaakse dinge  (1) 

7.2 om iets te doen wat hy nie wil doen nie. (1) 

7.3 slaap (1) 

7.4 lekker geslaap (1) 

 

7.5 vinnig (1) 

Totaal:  20 
 


