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Luister na instruksies                      

Luister na die instruksies wat jou onderwyser vir jou 

gaan lees oor hoe om ‘n heerlike vrugte en 

jelliepoeding te maak.  Beantwoord die vrae in jou 

werkboek. 

 

1. Noem twee bestandele wat in die jellie moet kom. (2) 

2. Waarom moet jy die jelliepoeier eers met kookwater gemeng word? (1) 

3. Wat moet jy by die jelliemengsel gooi nadat jy die kookwater ingegooi 

het? 

(1) 

4. Wat is die heel laaste stap wat jy met die jelliemengsel moet doen? (1) 

5. Wat moet jy met die vrugte doen? (2) 

6. Jou onderwyser gaan vir jou drie dinge beskryf wat jy in jou werkboek 

moet teken. 

    

(3) 

[10] 

 

Speel ‘n taalspeletjie 

Jou onderwyser gaan vir jou ‘n taalspeletjie verduidelik waarin julle vir mekaar 

instruksies gaan gee. 
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Die  gogga-parade? 

Wat wir-r so?                                                                                                  
Wat tjir-r so?                                                                                                   
Wat klap-p so?                                                                                                  
En kir-r so? 

Sien ek reg? O, genade!                                                                                   
Dis die gogga-parade.                                                                                         
Is dit waar? Ag nee, blikners!                                                                          
Oor my piekniekkombers. 

Met min buig en min bars                                                                                  
kom die goggas se mars.                                                                                     
Oor die beet- en groenteslaai,                                                                           
die boerewors vir die braai. 

Hulle vat, sonder vra,                                                                                       
tot die poeding en die vla!                                                                                 
Hierdie gogga-hoofweg                                                                                     
dra my hele piekniek weg! 

Uit: Kroonsteen 

 

Vertel eie nuus 

Voer ‘n klasgesprek met jou onderwyser en maats oor iets wat jy gemaak het.  

Bespreek die stappe wat jy moes volg.  Daar is altyd stappe om te volg om iets 

soos ‘n speelding te maak, ‘n prent te teken of lekker kos te maak.  Bespreek die 

volgende: 

• Wat het jy al vir jouself gemaak? 

• Hou seuns en meisie daarvan om dieselfde 

goed te maak? 
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• Watter stappe moes jy volg om dit te maak? 

• Wat sal gebeur as jy nie die instruksies in die 

regte volgorde uitvoer nie? 

 

Lees en kyk: Instruksie (prosedure) teks 

• Instruksie en prosedure teks verduidelik die stappe wat jy moet volg as jy 

iets wil maak of ‘n proses wil beskryf. 

• Dit bestaan uit twee dele “Benodigdhede – Jy gaan die volgende nodig 
hê” en die “Metode – So maak ‘n mens”. 

• Elke stap van jou “Metode” moet met ‘n werkwoord begin. 

• Skryf in die teenwoordige tyd (present tense). 

 

Lees die prosedure teks en beantwoord die vrae. 

Maak jou eie goggas 
Benodigdhede - Jy het die volgende nodig: 

Leë eierhouers 

Kwas                                       

Verf                 

Skêr 

Pypskoonmakers 

Gom 

Metode – So maak mens: 

1. Neem soveel eierhouers soos jy nodig het. 

2. Verf die eierhouers die kleur van die gogga.                                                                  

Verf oë, ‘n mond, strepe en kolle. 

3. Laat die verf goed droog word. 

4. Maak gaatjies in die eierhouers vir pote                                                                 

en voelers. 

5. Plak die voelers en die pote vas met gom. 

 

 

0 
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1. Kyk na die titel en die prente.  Waaroor dink jy gaan die teks? (1) 

2. Skryf die woord uit die titel neer wat vir jou die opdrag gee. (1) 

3. Wat is die opdrag? (1) 

4. Uit hoeveel dele bestaan die prosedure teks? (1) 

5. Noem die dele. (2) 

6. Hoeveel items het jy nodig om dit te maak? (1) 

7. Noem twee van die items. (2) 

8. Hoeveel stappe word gegee om dit te maak? (1) 

9. Wat is die eerste stap wat jy moet doen? (1) 

10. Wat is die laaste stap van die proses? (1) 

11. Waarom dink jy moet die eierhouers eers geverf word voordat die 
ander stappe gevolg word? 

       
(1) 

12. Watter gogga sou jy graag wou maak?  Motiveer jou antwoord. (2) 

 

Skryf en aanbied: Die verslag 

Die doel van ‘n verslag is om aan die einde van ‘n prosedure of gebeurtenis 

presies te weet wat gebeur het.  Was dit goed of was dit sleg? 

Onthou die volgende as jy ‘n verslag skryf: 

• Gee jou verslag ‘n naam wat pas. 

• Skryf in die eerste paragraaf waaroor die verslag gaan. 

• Jy moet presies verduidelik wat gedoen is. 

• Jy moet alles vertel wat gebeur het. 

• Die laaste paragraaf moet alles opsom. 

• Dit moet baie kort wees. 

• Moenie woorde soos “ek” of “ons” gebruik nie. 

• Gebruik verbindingswoorde soos eerste, volgende, laaste. 

• Jy kan ‘n prentjie teken om beter te verduidelik. 
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Gebruik die volgende skryfraam om jou verslag te skryf: 

Verslag oor die maak van vrugte en jelliepoeding 

Inleiding: Op (datum…) het (sê wie…) in (plek…) gewys om … (hier sê jy wat 

gedemonstreer is). 

Prosedure:                                                                                                              
Bestandele:  (Noem die bestandele)                                                                           

Stappe van die prosedure:  (Skryf die prosedure (metode) oor, maar gebruik 

verbindingswoorde soos:  eerste… tweede… derde… daarna … dan… laaste) 

Gevolgtrekking en aanbeveling                                                                                     
Die poeding het (lekker / sleg / of enige ander woorde wat by die poeding sal pas) 

geproe en dit was ‘n groot (sukses / mislukking).                                                                            

Ek kan dit dit (aanbeveel / nie aanbeveel nie). 
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Taalstukture & -konvensies 

Tydsvorme 

Ons kry drie verskillende tydsvorme: 

• Teenwoordige tyd (Present tense) 

• Verlede tyd (Past tense) 

• Toekomende tyd (Future tense) 

Teenwoordige tyd 
(vandag) 

Verlede tyd    
(gister) 

Toekomende tyd 
(môre) 

Gebeur nou Het gebeur Sal gebeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: 

Teenwoordige tyd: Ek roer die jellie. 

Verlede tyd: Ek het die jellie geroer. 

Toekomende tyd: Ek sal die jellie roer. 
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Skryf die volgende sinne oor in die tydsvorme wat gevra word. 

1. Ek speel buite. Verlede tyd & toekomende tyd. 

2. My ma is siek. Verlede tyd & toekomende tyd. 

3. Ek het my huiswerk gedoen. Teenwoordige tyd & toekomende tyd. 

4. Hy sal roomys eet. Teenwoordige tyd & verlede tyd  

5. Pieter het ‘n hond gekry. Teenwoordige tyd & toekomende tyd. 

6. Sy vertel ‘n storie. Verlede tyd & toekomende tyd. 

7. Hy sal met sy maat praat. Teenwoordige tyd & verlede tyd 

8. Die hond het my gebyt. Teenwoordige tyd & toekomende tyd 

9. Thabo sal sy kos eet. Teenwoordige tyd & verlede tyd 

10. Ek eet ‘n appel. Verlede tyd & toekomende tyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


