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Luister en praat: 

Luisterbegrip: luister na en gee 'n reeks instruksies  

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

• Reageer op 'n komplekse reeks instruksies  

• Gee logiese instruksies  

• Gebruik verbindingswoorde  

• Gebruik die korrekte volgorde  

Beskryf 'n proses  

• Gee sinvolle inligting in die beskrywing  

• Gebruik verbindingswoorde  

• Gebruik die korrekte volgorde  

• Verstaan begrippe en gebruik woordeskat wat aan ander vakke verwant is  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid, pas en uitdrukking  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  (aktiwiteit is reeds gedek in Taak 2) 

• Bespreek 'n onderwerp  

 

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 weer die instruksies. 

• Leerders voer instruksies uit. 

1. Skryf jou naam op die laaste reël van die bladsy  langs die linkerkantlyn. 

2. Skryf die getalle 1 tot 9 op die eerste reël.  Begin links en ‘n spasie tussen elke syfer 

3. Omkring die syfer 6. 

4. Teken ‘n ster in die linkerhoek van die die bladsy. 

5. Vou die bladsy in die lengte in die helfte. 

6. Maak die papier oop en vou dit dan in die breedte in die helfte. 

7. Maak’n gaatjie in die middel van die stuk papier (waar die voue mekaar kruis) met die punt 

van jou potlood. 

8. Teken ‘n hartjie om die gaatjie wat jy in die stuk papier gemaak het. 

9. Skryf die eerste letter van jou van in die boonste regterkantste hoek van die blady 

10. Skryf die woord “klaar” op die laaste reël van die bladsy. 
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Voer instruksies uit 

Verduidelik aan leerders hoe om die konsertklere te teken.  Leerder verdien ‘n punt indien die 

kledingstuk reg geteken is en nog ‘n punt indien die beskrifte reg is.                                             

 

Luister en praat 

Verduidelik aan leerders wat n proses is. Die onderwyser kan ‘n proses soos om tee te maak in die 

klas uitvoer sodat leerders dit practise kan sien.  Bespreek dan die proses of enige ander proses in 

klasverband. 

 

Lees en voer ‘n gedig op 

Onderwyser verduidelik gedig en moeilie woorde waar nodig.  Leerders lees en voer die gedig op. 

 

Bespreek ‘n onderwerp 

Laat leerders in klasverband die vrae oor die gedig mondeling bespreek. 

 

Taalspeletjie:  Memorandum 

Ek het die skat onder die boom in die tuin begrawe. 

 

Lees en kyk 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Voltooi 'n woordraaisel  

• Gebruik toepaslike woordeskat  

• Verduidelik betekenis van woorde / gebruik dit in 'n sin  

 

Woordraaisel: Memorandum 

Dwars 

4 bot 

6 eenders 

11 Kinderskoene 
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Af 

1 kabbel 

2 siek 

3 rand 

5 daaglikse 

7 soggens 

8 rant 

9 peil 

10 moet 

 

Skryf en aanbied 
Gee 'n beskrywing van 'n eenvoudige proses  

• Gee sinvolle inligting in die beskrywing  

• Gebruik verbindingswoorde  

• Skryf in die korrekte volgorde  

• Gebruik formele taal  

• Gebruik woordeskat uit ander vakke  

Ontwerp, teken en voltooi 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n kaart / tabel / diagram / kopkaart / landkaart / 
prente / grafiek  

• Voeg korrekte byskrifte by  

• Sluit toepaslike inligting in  

• Gebruik sleutelwoorde  

Skryf eenvoudige definisies deur 'n raam te gebruik  

• Pre-skryf: bestudeer verskillende definisies  

• Kies toepaslike items om te definieer  

• Gebruik konkrete, relevante voorbeelde  

• Gebruik woordeskat wat met ander vakke verband hou  

• Skryf bondig 

 

Beskryf ‘n proses 

Verduidelik weer aan die leerders wat ‘n proses is. Hulle gaan die proses hoe om jou eie sjokoladevorms 

te maak oorskryf. 

Hoe om jou eie sjokoladevorms te maak: 

• Die sjokolade moet eers in stukkies gebreek word. 

• Gooi die sjokolade in ‘n glasbak. 
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• Sit die glasbak in ‘n kastrol kokende water. 

• Die bodem van die glasbak moet aan die water raak. 

• Roer die sjokolade totdat alles gesmelt het. 

• Haal dit van die stoof af. 

• Gooi die sjokolade in vormpies waarvan jy hou. 

• Sit dit in die yskas totdat dit hard is. 

• Druk die sjokolade uit die vormpies 

Verduidelik aan leerders dat hulle die raamwerk moet gebruik om die proses oor te skryf. 

 

Voltooi ‘n visuele teks:  Memorandum 

Opskrifte: 

Goudmyn Gouderts Smelt Goudstawe Juwele 

 

 

 

 

    

Byskrifte: 

• Goud word diep onder die grond by goudmyne gedelf. 
• Goud lyk soos klippe wat gouderts genoem word. 
• Die gouderts word in ‘n baie warm vuur gesmelt. 
• Die gesmelte goud word in goudstawe gegooi. 
• Goud word gebruik om juwele te maak. 

 

Memorandum:  Skryf definisies 

sjokoladevormpies Gesmelte sjokolade wat in plastiek vormpies gegooi word om jou eie lekkers te 

maak.  

smelt As iets smelt gaan dit uit ‘n vaste vorm oor in ‘n vloeibare vorm omdat dit warm 

gemaak word in ‘n vuur.  

gouderts Die goudklippe wat onder uit ‘n myn gehaal word.  

proses Wanneer iets gedoen moet word en stappe in die regte volgorde gevolg moet 

word.  

goudmyn Diep tonnels wat onder die grond gemaak word om goud uit te haal.  
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Taalstruktuur en -konvensies 

1. Daar was ‘n spook in my kas.  

Daar sal ‘n spook in my kas wees. 

(1) 

(1) 

2. Hy het ‘n skat begrawe. 

Hy sal ‘n skat begrawe. 

(1) 

(1) 

3. Daar is koeldrank in die yskas.  

Daar sal koeldrank in die yskas wees.  

(1) 

(1) 

4. Pa se sleutels is weg. 

Pa se sleutels was weg.  

(1) 

(1) 

5. Die water vloei rustig.  

Die water sal rustig vloei.  

(1) 

(1) 

6. Sy het op die bad se rand gesit.  

Sy sal op die bad se rand sit.  

(1) 

(1) 

7. Ek staan vroeg in oggend op.  

Ek het roeg in die oggend opgestaan.  

(1) 

(1) 

8. Die myners delf goud. 

Die myners sal goud delf.  

(1) 

(1) 

9. Hulle maak juwele van goud.  

Hulle het juwele van goud gemaak.  

(1) 

(1) 

10. Ek het die sjokolade op die stoof gesmelt.  

Ek sal die sjokolade op die stoof smelt.  

(1) 

(1) 

 

 

 


