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Onderwysersgids: Graad  5 
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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na en voer instruksies uit, byvoorbeeld om iets te maak of te doen  

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

• Reageer korrek op instruksies  

• Volg korrekte volgorde  

Beskryf 'n eenvoudige proses  

• Gebruik verbindingswoorde, byvoorbeeld eerste, volgende, laastens, ensovoorts  

• Onderskei die dele van die geheel  

Speel 'n taalspeletjie  

• Gee instruksies  

• Maak beurte  

• Gebruik teenwoordige tyd  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n kort gedig of rympie op  

• Vertel eie nuus  

 

Luistertoets 

Die prosedure van die luistertoets moet gevolg word.  Verduidelik die prosedure  in die leerderaktiwiteite 

aan die leerders.   

• Lees die instruksies baie stadig en verduidelik aan die leerders sodat dit hulle goed verstaan. 

• Leerders luister eers een keer sonder om iets te skryf. 

• Lees dan die vrae saam met leerders en verduidelik waar nodig. 

• Lees weer die instruksies. 

• Leerders beantwoord vrae in hul werkboeke. 

Heerlike vrugte en jelliepoeding 

Benodigdhede - Jy het die volgende nodig: 

• Water 

• Jelliepoeier 

• Glasbak 

• Houtlepel 

Metode – So maak mens: 

1. Gooi water in die ketel. 

2. Kook die water in die ketel. 

3. Gooi die jelliepoeier in ‘n bak. 
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4. Roer een koppie kookwater by jelliepoeier totdat dit opgelos is. 

5. Voeg nou ‘n koppie koue water by. 

6. Roer vir nog ‘n minuut. 

7. Sit die jellie in die yskas vir 2 – 3 ure. 

8. Skil die vrugte af en sny in klein stukkies in ‘n bak. 

9. Laat dit koud word in die yskas. 

10. Skep jellie in ‘n poedingbakkie en skep vrugte bo-oor. 

 

Vraag 6 van die luistertoets 

6.1 Rooi jellie in ‘n glasbak. (1) 

6.2 Een vrug wat oranje aan die buitekant en binnekant is. Skryf die vrug se naam neer. (1) 

6.3 Een vrug wat geel aan die buitekant en wit aan die binnekant is.  Skryf die vrug se naam 

neer. 

(1) 

 

Memorandum:  Luistertoets 

1. Water en jelliepoeier (2) 

2. Sodat die jelliepoeier kan oplos. (1) 

3. koue water (1) 

4. In die yskas sit vir 2 – 3 ure. (1) 

5. Skil vrugte af en sny in klein stukkies. (2) 

6.1 Jellie moet rooi wees. (1) 

6.2 Lemoen / perske / enige ander vrug wat aan beskrywing voldoen. (1) 

6.3 piesang (1) 

Totaal:  10 

 

 Klasgesprek en vertel eie nuus 
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Bring ‘n pakkie aarbeijellie klas toe en maak die jellie aan deur die instuksies op die pakkie te volg. 
Beskryf die prosedure en verduidelik die stappe aan die leerders.  Laat hulle vertel wat hulle al self 
gemaak het.   

Taalspeletjie 

Laat leerders mekaar blinddoek en instruksies gee hoe om by ‘n plek uit te kom.  Dit kan buite gedoen 
word waar meer ruimte is om te beweeg. 

 

Dra ‘n gedig 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.  Verduidelik moeilike 
woorde. 

Verduidelik wat klanknabootsing en die stemming van die gedig is.  Bespreek vrae mondelings. 

 

Skryf en aanbied 

Leesbegrip: lees 'n instruksionele (prosedure) teks  

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

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

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade  

• Bespreek spesifieke besonderhede van die teks  

• Bespreek volgorde van instruksies  

• Verduidelik wat gedoen moet word  

• Voer instruksies uit  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Gee kort, mondelinge verslag  

• Sluit belangrike punte in, byvoorbeeld titel, en / onderwerp  

• Gee persoonlike mening oor die teks  

Skryf 'n verslag oor die proses  

• Skryf 'n verduideliking van wat gedoen moet word, of gee verslag van die prosedure wat uitgevoer is  

• Skryf verslag in 'n logiese volgorde  

• Gebruik verbindingswoorde  

• Lewer kommentaar op die proses wat uitgevoer is  

 

Die leerders moet ‘n verslag skryf oor die proses wat gevolg is om die instruksies vir die maak van 
vrugte en jellipoeding uit te voer.  Bespreek die vereistes van ‘n verslag soos dit in die leerderboek 
uiteengesit is.  Leerders gebruik die skryfraam in die leerderboek om die verslag in hul werkboeke te 
skryf. 
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Taalstruktuur en -konvensies 

1. Ek het buite gespeel.  

Ek sal buite speel.  

(1) 

(1) 

2. My ma was siek.  

My ma sal siek wees.  

(1) 

(1) 

3. Ek doen my huiswerk.  

Ek sal my huiswerk doen.  

(1) 

(1) 

4. Hy eet roomys.  

Hy het roomys geëet.  

(1) 

(1) 

5. Pieter kry ‘n hond.  

Pieter sal ‘n hond kry.  

(1) 

(1) 

6. Sy het ‘n storie vertel.  

Sy sal ‘n storie vertel.  

(1) 

(1) 

7. Hy praat met sy maat.  

Hy het met sy maat gepraat.  

(1) 

(1) 

8. Die hond byt my.  

Die hond sal my byt.  

(1) 

(1) 

9. Thabo eet sy kos.  

Thabo het sy kos geëet.  

(1) 

(1) 

10. Ek het ‘n appel geëet.  

Ek sal ‘n appel eet. 

(1) 

(1) 

 


