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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  

Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks vir die dag)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n kort gedig of rympie op  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee en volg eenvoudige instruksies  

• Vertel eie nuus  

  

 

Luister en praat 

Voer bespreking oor diere in ‘n dieretuin en diere in n wildtuin. 

 

Taalspeletjie 

Verduidelik die taalspeletjie aan die leerders. 

 

Lees ‘n gedig: 

Lees die gedig saam met die leerders. Leerders voer gedig op 

 

Lees inligtingstekste met visuele komponente, byvoorbeeld 'n kaart / tabel / diagram / kopkaart / landkaart / 
poskaart / prente / grafiek /koearantberig 

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

• Pre-lees: soeklees vir belangrike besonderhede  

• Bespreek belangrikste inligting en die besonderhede  

• Kies relevante inligting om vrae te beantwoord  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Gebruik gepaste leesstrategieë, byvoorbeeld vluglees, soeklees, kontekstuele leidrade, afleidings, eie mening  

Besin oor tekste gelees tydens selfstandige lees / lees in pare  

• Hervertel 'n teks in ongeveer 5 sinne  
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Kenmerke van ‘n koerantberig: 

• ‘n Koerantberig is nuus wat in ‘n koerant verskyn. 

• Die mense wat die koerantberigte skryf (joernaliste) snuffel stories uit. 

• Koerantberigte gee feite van wat gebeur het en die storie het regtig gebeur. 

• Die skrywer gebruik verskillende skrifgroottes om die leser se aandag te trek. 

• Skrywers gebruik foto’s en prente om meer inligting oor die storie te gee. 

 
 

 Taalstruktuur- en konvensies 

Bywoorde 

1. vroeg 

2. lekker 

3. daar 

4. pragtig 

5. nou 

6. vinnig 

7. buite 

8. mooi 

9. nêrens 

10. gister 

11. dadelik 

12. stadig 

Selfstandige naamwoord 

1. kinders skool 

2. juffrou 

3. Thandi juffrou verjaardagkaartjie 

4. Stefan pa winkel 

5. Thandi ma koek 

6. juffrou, persent 

7. leeu, hok 
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8. diere wildtuin 

9. renoster horing neus 

10 luislang 

 

Byvoeglike naamwoord 

1. flukse 

2. gawe 

3. geel 

4. slim 

5. vriendelike groot 

6. mooi 

7. wilde sterk 

8. uitgestrekte 

9. kwaai skerp 

10. gevaarlike 

 

Voorsetsels 

1. op 

2. buite 

3. bo-op 

4. tussen 

5. regs 

6. agter 

7. binne-in 

8. voor 
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9. onder 

10. bo 

 

Telwoorde 

1. vyfde 

2. veertig 

3.. drie-en-vyftig 

4. honderd en twee 

5. negende 

6. sestigste 

 

Sinonieme & antonieme 

Laat leerders ‘n klastoets skryf oor sinonieme en antonieme. 

 

Ontkenning 

1. Juffrou verjaar nie vandag nie.  

2. Die kinders speel nie buite nie.  

3. Die leeu is nie in die diretuin nie.  

4. Die renoster is nie dood nie.  

5. Ek lig nie my arms op nie.  

 

 


