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Verduidelik aan leerders wat rymwoorde is. 

 

Luister en praat: 

Luisterbegrip: luister na 'n liedjie of eenvoudige gedig  

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

• Herroep die hoofgedagte  

• Bespreek die sentrale idee  

• Bespreek met betrekking tot eie ervaring  

• Identifiseer rym en ritme  

• Breek woorde in lettergrepe op  

• Druk gevoelens uit wat deur die teks gestimuleer is  

• Dra liedjie / gekose reëls voor  

 

Speel 'n meer gevorderde taalspeletjie / rolspel  

• Volg instruksies korrek  

• Gebruik 'n verskeidenheid van woordeskat  

• Neem beurte, gee ander 'n geleentheid om te praat  

 

Oefen luister en praat / hardoplees (kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, ritme en uitdrukking  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Reageer fisies op instruksies  

 

 

Bespreek liedjies in groepe 

1. ‘n meisie 

2. wê      -      reld                                                                                                                             
oop            toe 

3. swaai, verraai 

4. Leerders sing liedjies 

5. vrolik 

6. Kleur rok rooi in. 

 

In alle bogenoemde aktiwitiete word luister en praat geoefen. 
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Leesbegrip: lees 'n eenvoudige gedig  

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

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

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kyk na prente / illustrasies, gebruik kontekstuele 

leidrade  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Identifiseer ritme en rym (alliterasie, assonansie)  

• Verdeel woorde in lettergrepe  

• Druk gevoelens uit wat deur die teks gestimuleer is  

 

 

Memorandum:  Begripstoets - Gedig 

1. kat   hond  (2) 

2. my broer se hond  (1) 

3.1 bly   wegbly (2) 

3.2 Hond  (1) 

4. han  de (2) 

5. Nee, ‘n hond het pote.  (1) 

6. Leerders se eie antwoord binne konteks bv. ek hou van honde en katte, / ek het 

geleer hoe om ‘n fiets se wiel reg te maak / ek het ‘n fiets.  

 

(1) 

Totaal: 10 
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Gedig:  Memorandum 

Rooi is net rooi as dit brandweer skree.  

Blou is vir die klamte van die see.  

Groen is om ons aarde nog ‘n kans te gee.  

Geel is vir sonskyn elke dag.  

Swart is vir die donkerte in die nag.  

‘n Punt word toegeken vir elke kleur wat reg ingekleur is.  

 

Taalstrukture en -konvensies 

mieliepap 

beesvleis 

skoenveter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyrf en aanbied 

Skryf 'n eenvoudige gedig aan die hand van 'n skryfraam  

• Skryf pare sinne van dieselfde lengte wat rym  

• Gebruik gepaste ritme en rym  

• Gebruik kennis van lettergrepe om die ritme te ontwikkel  

 

Oefen skriftelik  

• Skryf woorde wat met dieselfde klank begin, byvoorbeeld: Oulike Ousus  

 


