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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na en voer instruksies uit, byvoorbeeld resep / instruksies vir vervaardiging of 
hoe om iets te doen / te maak  

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

• Beantwoord vrae  

• Vra vrae om inligting te bekom  

• Luister en reageer gepas  

• Beskryf wat gedoen moet word  

Gee eenvoudige instruksies  

• Gebruik die korrekte besonderhede en volgorde  

• Gebruik die bevelvorm van die werkwoord  

Oefen luister en praat / hardoplees   

(kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak en uitdrukking  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of liedjie voor  

• Reageer op instruksies  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

 

Luister na en voer instruksies uit 

Verduidelik die begrip instruksies aan die leerders. 

Instruksies is kort opdragsinne om vir iemand te verduidelik om iets te doen.  Instruksies begin 

altyd met die werkwoord, byvoorbeeld: 

• Haal jou boek uit. 

• Sit jou vinger op jou mond. 

• Teken ‘n sirkel. 

Leerders volg instruksies om ‘n fiets te teken. 

1. Maak twee sirkels wat ewe groot is. 

 

(1) 

2. Trek ‘n klein sirkeltjies in die middel van elke groot sirkel. (1) 

3. Teken die voorpyp waaraan die handvatsels moet vaskom. Begin by die klein 

sirkeltjie in die middel van die groot sirkel. 

(1) 

4. Teken die handvatsels. (1) 

5. Verbind die voorpyp met die agterwiel.  Die pyp moet gaan tot by die middelste 

kolletjie van die agste groot sirkel. 

 

(1) 

6. Teken nou die pyp waarop die saal moet wees. (1) 
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7. Teken die saal. (1) 

8. Teken ‘n pyp wat die saal se pyp en pyp in die agterwiel met mekaar verbind. (1) 

9. Teken die trappe van die fiets. (1) 

10. Kleur jou fiets in.  Jy kan enige kleure gebruik. (1) 

 

Gee eenvoudige instruksies 

 Lees die instruksies oor hoe om jou fiets te was aan die leerders. 

1. Sit jou fiets op die gras neer. 

2. Neem ‘n plastiekemmer en maak dit vol met warm water. 

3. Spuit die fiets nat met die water. 

4. Maak die spons nat met warm water. 

5. Gooi seep op die spons en was jou fiets daarmee. 

6. Spoel die seepwater af nadat jy jou fiets klaar gewas het. 

7. Vryf die raam droog met ‘n handdoek. 

 

Gee eenvoudige instruksies:  Memorandum 

1. Sit jou fiets op die gras neer.  (1) 

2. Neem ‘n plastiekemmer en maak dit vol met warm water. (1) 

3. Spuit die fiets nat met die water.  (1) 

4. Maak die spons nat met warm water.   (1) 

5. Gooi seep op die spons en was jou fiets daarmee. (1) 

6. Spoel die seepwater af nadat jy jou fiets klaar gewas het.  (1) 

7. Vryf die raam droog met ‘n handdoek.  (1) 

8. Tuinslang, water, seep, emmer, spons, handdoek (enige drie) (3) 

 

Dra ‘n eenvoudige rympie voor. 

Lees die gedig aan die leerders. Laat leerders dit ‘n paar keer herhaal deur in groepe of as geheel 
saam met onderwyser te lees.  Laat individuele leerders toe om gedig voor te lees / dra. 
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Taalspeletjie:  Memorandum 

praat    vertel     skryf  

1.  Praat met jou maat. 

2. Skryf  die instruksies om roereier te maak. 

3. Vertel vir my ‘n storie. 

 

Voer instruksies uit 

Leerders gesels oor hoe moeilik dit moet wees om nie te kan sien nie.  Vra die leerders om hulle oë 
toe te maak of laat hulle mekaar blinddoek.  Gee dan eenvoudige instruksies soos: 

• Vat aan jou neus. 
• Vat aan jou maat se neus. 
• Haal jou wiskundeboek uit.  
• Trek ‘n reguit streep met jou liniaal op ‘n blaai. 
• Teken ‘n mannetjie op ‘n blaai. 

Na hierdie instruksies behoort die leerders ‘n gevoel van blindheid te hê. Laat hulle daaroor 
gesels. 

 

Leesbegrip: lees instruksietekste byvoorbeeld resep / instruksies vir die vervaardiging of hoe om iets 
te doen / te maak  

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

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van die titel en foto’s  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, prente / illustrasies, gebruik kontekstuele leidrade  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Beskryf wat gedoen moet word  

• Bespreek besonderhede van die teks  

• Bespreek volgorde van instruksies  

• Volg die instruksies  

 

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

• Vergelyk boeke wat gelees is  

 

 

Memorandum:  Begripstoets  

1. sukkel  (1) 

2. C. Haal die wiel van die fiets af.  (1) 
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3. A. Hou die binneband onder water om te sien waar die gaatjie is. (1) 

4. lepels  fietspomp  lappie en gom (3) 

5. D. Om te kyk waar die lugborreltjies (bubbles) uitkom.  (1) 

6. sny  (1) 

7. Nee, want die hele fiets is uitmekaar/ daar is vraagtekens om sy kop / hy lyk benoud  (1) 

8. Ja, want ek het ‘n fiets.  Nee, want ek het nie ‘n fiets nie. (Aanvaar relevante 
antwoord) 

 

(1) 

 Totaal: (10) 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n lys  

• Skryf 'n lys van items  

• Gebruik die korrekte formaat  

• Gee die lys 'n opskrif  

• Gebruik sinne korrek  

 

1.  Dele van ‘n fiets 

Wiele  

Enige ander korrekte antwoord 

 

Saal 

Trappe 

Handvatsels 

2. Benodigdhede as ek my fiets was 

Water  

Enige ander korrekte antwoord 

 

Seep 

Spons 

3. Benodigdhede om my fiets se wiel reg te maak 

Lepels 

Fietspomp 

Lappie en gom 
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Taalstrukture en -konvensies 

1. Teenwoordige tyd  

2. Teenwoordige tyd  

3. Verlede tyd  

4. Toekomende tyd  

5. Verlede tyd  

6. Teenwoordige tyd  

7. Toekomende tyd  

8. Verlede tyd  

9. Toekomende tyd  

10. Teenwoordige tyd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


