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Beplanning: Kwartaal 1 
Week 1 & 2 
Vaardigheid Subvaardigheid 
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Bekendstelling: Self of ander 
• Onderrig bekendstellingskonvensies en -kenmerke 

• Taalgebruik 

Luister na ’n kortverhaal 
• Identifiseer kern en ondersteunende gedagtes van ’n kortverhaal. 

• Maak aantekeninge. 

• Deel idees en ervarings en toon begrip van konsepte. 

Vertel ’n storie oor 
• Vertel gebeure oor in korrekte volgorde. 

• Meld die karakters korrek. 

• Meld die tydlyn. 

Storievertelling 
• Onderrig konvensies van storievertelling: praatvaardighede, toon, uitspraak, tempo, intonasie, oogkontak, postuur, gebare 

• Vertel 'n storie uit eie ervaring 

Lees en kyk Literêre teks: kortverhale 
• Belangrikste kenmerke van ’n literêre teks soos karakter, karakteruitbeelding, intrige, konflik, agtergrond, ruimte, verteller en tema. 

Die leesproses: 
• Pre-lees (Lei die teks in). 

• Tydens lees (kenmerke van die teks). 

• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, kontrasteer, evalueer). 

Pre-leesstrategieë: 
• Herken kenmerke van die teks soos titels, opskrifte, illustrasies. 

• Herken dele van die boek soos omslag, titelbladsy, indeks, hoofstukke, woordelys, indeks. 
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Leesbegrip en leesstrategieë: 
• Vluglees en soeklees. 

• Aandagtige lees. 

• Visualisering. 

• Afleiding van betekenis en maak van gevolgtrekkings. 

• Onderskei tussen feit en mening. 

• Betekenisleer en woordeskatuitbreiding. 

Skryf en 
aanbied 

Skryf ’n verhalende paragraaf 
Konvensies van ’n paragraaf: 
• Onderwerpsin van die paragraaf. 

• Kern en ondersteunende gedagtes. 

• Gebruik voegwoorde vir samehang. 

• Verduidelik vereistes t.o.v. teks soos die vertel van ’n storie. 

• Gebruik gepaste woorde en styl. 

• Skryf in die verlede tyd. 

Fokus op die skryfproses: 
• Beplanning. 

• Konsep. 

• Hersiening. 

• Redigering. 

• Proeflees en aanbieding van finale konsep. 

Skryf ’n storie wat gebaseer is op ’n persoonlike ervaring. 

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Punktuasie en leestekens 

• Klinkers en medeklinkers 

• Lettergrepe 

• Afkortings, verkortings en akronieme 

• Woordeskat 
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Week 3 & 4 
Vaardigheid Subvaardigheid 
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Luister- en Praatstrategieë 
Luister na en bespreek die gedig 
• Deel idees en ervarings en toon begrip van konsepte. 

• Beantwoord vrae. 

• Verduidelik aan ’n vriend waarom jy van ’n spesifieke gedig hou. 

Voorbereide hardoplees: 
• Toon, stemprojeksie, uitspraak, frasering, oogkontak. 

• Gee aandag aan leestekens. 

• Gebruik gepaste liggaamstaal. 

Lees en kyk Literêre teks: gedigte 
Leesmetodes: 
• Onafhanklike lees. 

Pre-leesstrategieë: 
• Herken kenmerke van die teks soos titels, opskrifte, illustrasies. 

• Herken dele van die boek soos die boekomslag, flapteks, titelbladsy, indeks, hoofstukke, woordelys. 

Poësie: 
Belangrikste kenmerke van ’n gedig:  

• interne struktuur van ’n gedig soos beeldspraak/stylfigure, rym, ritme; • uiterlike bou van ’n gedig soos reëls, strofes, tipografie; 

• figuurlike betekenis; 

• atmosfeer; 

• tema en boodskap. 

Skryf en 
aanbied 

Kreatiewe skryf: eie gedig 
Strofe-konvensies: 
• Struktuur van ’n strofe. 

• Gebruik voegwoorde vir samehang. 

• Gebruik ’n verskeidenheid sinsoorte, -lengtes en –strukture. 
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• Gepaste taalgebruik. 

• Gepaste gebruik van figuurlike taal. 

 
Fokus op die skryfproses: 
• Beplanning. 

• Konsep. 

• Hersiening. 

• Redigering. 

• Proeflees en aanbieding van finale konsep. 

Skryf ’n gedig. 

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Skryftekens 

• Meervoude 

• Verkleinwoorde 

• Geslag 

• Woordeskat 
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Week 5 & 6 
Vaardigheid Subvaardigheid 
Luister & praat  
(mondeling) 

Luister- en Praatstrategieë 
Gesprek oor drama: 
• Neem deel aan informele gesprekke oor eenvoudige onderwerpe. 

• Gebruik korrekte register. 

• Handhaaf die gesprek. 

• Identifiseer kern en ondersteunende gedagtes. 

• Maak aantekeninge. 

• Beantwoord vrae. 

Gebruik onvolledige dialoë vir leerders. 
Dialoog: 
• Neem deel aan ’n dialoog. 

• Gebruik gepaste taal. 

• Reageer gepas. 

• Pas gesprekskonvensies bv. beurtneming, toe. 

• Gebruik gepaste liggaamstaal. 

Lees en kyk Literêre teks drama  
• Belangrikste kenmerke van ’n literêre teks soos karakter, karakterisering, intrige, konflik, agtergrond, ruimte, verteller en tema. 

Die leesproses: 
• Pre-lees (Lei die teks in). 

• Tydens lees (kenmerke van die teks). 

• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk,kontrasteer, evalueer). 

Poësie 
Belangrikste kenmerke van ’n gedig: 

• interne struktuur van ’n gedig soos beeldspraak/stylfigure, rym, ritme; 

• uiterlike bou van ’n gedig soos reëls, strofes, tipografie; 

• figuurlike betekenis; 
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• atmosfeer; 

• tema en boodskap. 

Lees en kyk vir begrip (strategieë): 
• Vluglees en soeklees. 

• Aandagtige lees: 

-- voorspelling; 

-- afleiding van betekenis van onbekende woorde deur die gebruik van woordaanpakvaardighede. 

• Kritiese taalbewustheid. 

Skryf en 
aanbied 

Skryf ’n dialoog, opvoering van drama 
• Vereistes t.o.v. formaat, styl, perspektief. 

• Teikengehoor, doel en konteks. 

• Gepaste woordkeuse. 

• Gepastheid van bepaalde uitdrukkings. 

• Vrye uitdrukking. 

Fokus op die skryfproses: 
• Beplanning. 

• Konsep. 

• Hersiening. 

• Redigering. 

• Proeflees en aanbieding van finale konsep. 

Taalstuktuur- 
en konvensies 

• Werkwoorde 

• Tydsvorme 

• Woordeskat 
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Week 7 & 8 
Vaardigheid Subvaardigheid 
Luister & praat 
(mondeling) 

Luister- en Praatstrategieë 
Luister na ’n kortverhaal/volksverhale. 
Luister met begrip: 
• Identifiseer kern en ondersteunende gedagtes en maak aantekeninge. 

• Deel idees en ervarings en wys begrip van konsepte. 

• Identifiseer oorredende en manipulerende tegnieke waar van toepassing. 

• Beantwoord vrae. 

Groep-/paneelbespreking: 
Luister na poësie en bepaal die betekenis. 
Bespreek die storie/volksverhale waaraan hulle in die vorige aktiwiteit blootgestel was. 

• Identifiseer karakters. 

• Bespreek die tema. 

• Bespreek perspektief. 

• Bring inhoud in verband met eie ervaring. 

Lees en kyk Literêre teks: kortverhale/ volksverhale 
• Belangrikste kenmerke van ’n literêre teks soos karakter, karakterisering, intrige, konflik, agtergrond, ruimte, verteller en tema. 

Die leesproses: 
• Pre-lees (Lei die teks in). 

• Tydens lees (kenmerke van die teks). 

• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, kontrasteer, evalueer). 

Poësie 
Belangrikste kenmerke van ’n gedig: 

• interne struktuur van ’n gedig soos beeldspraak/stylfigure, rym, ritme; 

• uiterlike bou van ’n gedig soos reëls, strofes, tipografie; 

• figuurlike betekenis; 

• atmosfeer; 
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• tema en boodskap. 

Lees en kyk vir begrip: 
• Vluglees. 

• Aandagtige lees. 

• Soeklees. 

• Afleiding van betekenis van onbekende woorde deur woordaanpakvaardighede. 

Skryf en 
aanbied 

Skryf ’n resensie/brief: 
• Vereistes t.o.v. formaat, styl. 

• Teikengehoor, doel en konteks. 

• Samehang van paragrawe. 

• Gebruik gepaste woordkeuse. 

Fokus op die skryfproses: 
• Beplanning. 

• Konsep. 

• Hersiening. 

• Redigering. 

• Proeflees en aanbieding van finale konsep. 

Skryf ’n brief/resensie deur die skryfproses te volg. 

Taalstuktuur- 
en konvensies 

Woordvorming 

• Samestellings 

• Afleidings 

• Woordeskat 
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Week 9 & 10 
Vaardigheid Subvaardigheid 
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Luister- en Praatstrategieë 
Luister met begrip: 
• Verduidelik die luisterproses. 

• Maak aantekeninge. 

• Beantwoord vrae. 

Groep-/paneelbespreking: 
• Bespreek spesifieke idees in ’n kortverhaal. 

• Neem ’n standpunt oor idees in en verwys na die teks ter ondersteuning van die standpunt. 

• Bring inhoud in verband met eie ervaring. 

Lees en kyk Literêre teks: kortverhale 
• Belangrikste kenmerke van ’n literêre teks soos karakter, karakterisering, intrige, konflik, agtergrond, ruimte, 

verteller en tema. 

Die leesproses: 
• Pre-lees (Lei die teks in). 

• Tydens lees (kenmerke van die teks). 

• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, kontrasteer, evalueer). 

Poësie 
Belangrikste kenmerke van ’n gedig: 

• interne struktuur van ’n gedig soos beeldspraak/stylfigure, rym, ritme; 

• uiterlike bou van ’n gedig soos reëls, strofes, tipografie; 

• figuurlike betekenis; 

• atmosfeer; 

• tema en boodskap. 

Lees en kyk vir begrip (strategieë): 
• Vluglees. 

• Soeklees. 
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• Aandagtige lees. 

• Onderskei tussen feit en mening. 

• Afleiding van die betekenis van onbekende woorde deur woordaanpakvaardighede. 

 

Skryf en 
aanbied 

Skryf ’n beskrywende opstel: 
Konvensies van ’n paragraaf: 
• Onderwerpsin van die paragraaf. 

• Kern en ondersteunende gedagtes. 

• Logiese opeenvolging van paragrawe. 

• Gebruik van voegwoorde vir samehang. 

• Gebruik ’n verskeidenheid sinsoorte, 

-lengtes en –strukture. 

Fokus op die skryfproses: 
• Beplanning. 

• Konsep. 

• Hersiening. 

• Redigering. 

• Proeflees en aanbieding van finale konsep. 

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Hersiening 

• Woordeskat 

 


