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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na 'n storie  

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

(Kies uit kontemporêre, realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike verslae / avontuurverhale / 
snaakse stories / fantasie / werklike lewenstories / historiese fiksie)  

• Beantwoord letterlike vrae om begrip te toon  

• Gee 'n persoonlike reaksie op die storie deur dit met eie ervaring te verbind  

 

Speel taalspeletjie/s  

• Volg en gee instruksies korrek  

• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat  

• Maak beurte om te praat, gee ander 'n kans om te praat  

 

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n gedig op  

• Gee en volg instruksies / rigting  

• Bespreek 'n onderwerp  

 

 

Luister vir begrip:  Dit is belangrik dat die leerders die prosedure vir ‘n luistertoets volg. 

Verduidelik die luisterproses en lees die verhaal stadig en duidelik. 

Die prosedure vir ‘n luistertoets: 

• Lees die teks aan die leerders voor terwyl hulle aandagtig luister. 

• Lees teen ‘n stadige tempo en spreek woorde korrek en duidelik uit. 

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

• Lees weer die teks vir die leerders voor.  Hulle mag aantekeninge maak. 

• Leerders beantwoord vrae in werkboeke. 
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Die luisterteks 

Mieta en die skelms 

Mieta het op ‘n groot plaas gebly.  Sy het die boer se vrou in die huis gehelp.  Sy het gekook, 

skoongemaak, klere gewas en gestryk.  Sy was baie gelukkig op die plaas.  Die boer en sy vrou 

was goed vir haar. 

Maar die boer en sy vrou het oud geword.  Hulle kon nie meer boer nie en het besluit om die plaas 

te verkoop en dorp toe te trek. Die vrou het Mieta geroep en vir haar gesê: “Mieta, ons word nou 

oud en swak om mielies te plant op hierdie groot plaas.  Ons het besluit om dorp toe te trek. Ons 

gaan nou by ons seun bly, maar ons gaan vir jou geld gee dat jy ‘n huis op die dorp kan bou.” 

Mieta was baie bly, want sy was ook al oud en wou graag ‘n huis op die dorp hê waar sy lekker kon 

bly. ‘n Slegte ding het Mieta getref.  Voordat sy haar huis kon bou, het slegte mense al haar geld 

gesteel. Nou het sy nie geld, werk of ‘n huis nie. 

 

Luisterbegrip:  Memorandum 

1. Op die plaas.  (1) 

2. Vir die boer en sy vrou.  (1) 

3. Sy het gekook, skoongemaak, klere gewas en gestryk.   (enige twee) (2) 

4. Dorp toe  (1) 

5. Hulle het te oud geword om op die plaas te bly.  (1) 

6. B. by hul seun (1) 

7. Geld om vir haar ‘n huis te bou.  (1) 

8. In die dorp.  (1) 

9. Weghardloop / die diewe slaan / iemand roep / polisie toe gaan. (Enige aanvaarbare 
antwoord).  

(1) 

 

Taalspeletjie:  Memorandum 

Blok 1: daal, dou, kaal, klou, kloue, kou, koud, lou, paal, pou, poue, saal, sou, waak, wou 

Blok 2: doen, ken, ren, res, sjoe, te, se, roet, skoen, soen, tenk 

Leerders hoef nie al die woorde te skryf nie.  Aanvaar ander korrekte antwoorde wat nie in die lys 
verskyn nie. 
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Gee en volg eenvoudige instruksies 

1. Stap reguit van die heuwel af tot by die hoek van die mielieland.  (2) 

2. Stap reguit langs die mielieland tot by die tweede bos bome.  (2) 

3. Draai dan regs en stap tot by die padstal.  (2) 

 

Lees en voer ‘n eenvoudige gedig op 

Leerders lees die gedig “Karabo” in die leerderboek en oefen om dit saam met ‘n maat op te voer. 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n eenvoudige storie  

• Gebruik 'n raam indien nodig  

• Gebruik 'n kopkaart of vloeidiagram om te beplan  

• Kies 'n toepaslike onderwerp en inhoud  

• Skryf 'n gepaste openingsin  

• Gebruik verbindingswoorde  

• Skryf 'n gepaste einde  

• Gebruik gepaste grammatika, woordeskat, spelling en punktuasie  

 

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Skryf 'n eerste konsep  

• Hersien  

• Redigeer  

• Skryf die finale weergawe en bied netjies en leesbare aan  

 

Skryf ‘n storie 

Leerders skryf die storie van Mieta oor.  Verduidelik skryfproses en skryfraam aan leerders. 

 

Taalstruktuur en -konvensies:  Memorandum 

1. skoon – ge–   maak  

toe       oop     toe  

 

(6) 

2. mie  -  lies   

oop   toe       

 

(4) 
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3. sleg  -  te    

toe      oop     

 

(4) 

4. men  -  se 

toe     oop 

 

(4) 

5. pro   -   beer 

oop      toe    

 

(4) 

6. in  -struk    -sies 

toe toe     toe 

 

(6) 

7. bo    -me 

oop     oop 

 

(4) 

8. Ka      -ra        -bo 

oop      oop      oop 

 

(6) 

9. vol   -gen   -de 

toe  toe      oop 

 

(6) 

10. ge    -trek      

oop   toe    

 

(4) 

 


