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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  

• Beantwoord vrae oor wat eerste, tweede, derde gebeur het  

• Beantwoord meer komplekse vrae, byvoorbeeld: Waarom doen hulle dit nie? Wat sou jy doen?  

• Druk gevoelens en menings uit, byvoorbeeld: Waarom kon ... nie ...?  

Neem deel aan 'n gesprek oor 'n bekende onderwerp, gebruik kodewisseling indien nodig  

• Vra vrae en beantwoord vrae  

• Respekteer ander leerders deur na hulle te luister  

• Moedig ander leerders aan om te praat  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid, en uitdrukking  

• Voer 'n kort gedig of rympie op  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee en volg eenvoudige instruksies  

  

 

Luisterbegrip:  Lees die verhaal aan die leerders voor. Verduidelik die prosedure vir die luistertoets: 

• Lees eers die teks aan die leerders terwyl hulle sit en luister. 

• Lees dan die vrae saam met die leerders deur. 

• Lees die teks vir ‘n tweede keer.  Leerders kan aantekeninge maak. 

• Leerders beantwoord die vrae 

 

Rooi Kruis: Die wenstories van naasteliefde 

Die Rooi Kruis help mense wanneer hulle hulp nodig het.  ‘n Man het 150 jaar gelede besluit daar is te 

min ubuntu in die wêreld en hy het die Rooi Kruis begin. 

Jean Henri Dunant het deur Italië gereis.  Hy het gehoor van ‘n plek waar baie mense dood is en hy het 

gaan kyk.  Daar is 40 000 soldate in die oorlog dood. Hy het mense gesien wat gewond is en besluit om 

hulle te help.  Hy het hulle water gegee an ander getroos.  Hy het vrouens in die stad gaan haal om te 

help.  Hy het gesê hulle moet alle mense gelyk behandel.  Die Rooi Kruis het hier begin.  Die man het ‘n 

boek geskryf wat hy vir alle regerings oor die wêreld gestuur het.   
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Al die lande het besluit om ‘n organisasie te stig om mense te help wat in die oorlog seergekry het. Die 

organisasie se embleem is ‘n wit vlag met ‘n rooi kruis.  Die Rooi Kruis help alle mense wat swak, 

hulpeloos, beseer of gevang is.  Die organisasie se beginsel is om lief te wees vir almal,  

 

Memorandum:  Luisterbegrip 

1. Rooi Kruis / naasteliefde / wenstories (2) 

2. D. 150 jaar gelede (1) 

3. Om om te gee vir ander mense. (1) 

4. B. Italië (1) 

5. A. ‘n Wit vlag met ‘n rooi kruis (1) 

6. onwaar, gehelp (1) 

7. water,  getroos (2) 

8. C. ‘n Boek geskryf (1) 

9. B. Wanneer mense met geweld teen mekaar baklei  (1) 

10. swak, hulpeloos, beseer, gevang (enige twee) (2) 

11. lief (1) 

12. Ja, want hulle help mense.  (aanvaar enige relevante antwoord) (1) 

 [15] 

 

Dra ‘n eenvoudige rympie 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. 

 

Reageer fisies op instruksies 

Gee die volgende instruksies aan die leerders.  Hulle voer dit fisies in hul werkboeke uit. 

1. Trekker ry  

2. sewe (7)  

3. brul, ploeg  
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Taalspeletjie 

Bespreek die vrae mondeling met leerders en moedig hulle aan om antwoorde te gee. 

 

Leesbegrip: lees 'n storie  

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

• Pre-lees: lees en bespreek titel en kyk na prente  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld die maak van voorspellings, kontekstuele leidrade  

• Bespreek nuwe woordeskat  

• Identifiseer volgorde van gebeure, agtergrond en karakters  

• Formuleer vrae oor die storie  

• Gebruik 'n woordeboek  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Lees 'n eenvoudige boek / storie / resensie  

• Identifiseer die belangrikste kenmerke, byvoorbeeld die titel,  

• Gee opinie oor 'n resensie  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Lewer 'n kort, mondelinge boekresensie  

 

Lees ‘n storie:  Memorandum 

1. koning  ring 

2. A. Hy het baie krag 

3. C. Die koning en Zafusa 

4. C. In ‘n dorp in Afrika 

5. afgehaal  weggesteek 

6. Ja, want hy het gesteel. 

7. Hy moes elke dag hout kap. 

8. Nee, want dan sou almal sien dat hy die dief was. Ja, want hy wou die krag van die koning gehad 
het. (Aanvaar relevante antwoord) 

9.  korter 

10. Hy het gedink dat hy die koning se krag sou kry as hy die ring het.  

11. Hy was bang dat hy die ring sou verloor. / Hy was bang dat die water die ring lelik sou maak 
(aanvaar enige relevante antwoord)  

12. Ja, want Zafusa was ‘n baie slim man / Zafusa het die dief uitgevang.  

13. boom 
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14. Nee, want hy het groot geskrik / want hy was bang / want hy het vir die koning gesê dat hy 
jammer is / want hy is gestraf.  

15. Ja, want Zafusa het die koning se ring vir hom teruggekry.  

16. Hy het in die koning se huis ingegaan terwyl hy gebad het.  

17. Ek sou die dief tronk toe gestuur het. (aanvaar relevante antwoord) 

18. Hulle was kwaad vir hom (aanvaar relevante antwoord)  

19.1 ‘n Koning het ‘n ring gehad. 

19.2 ‘n Dief het die ring gesteel terwyl hy gebad het. 

19.3 Die koning het vir Zafusa gaan raad vra. 

19.4 Zafusa het vir elkeen in die dorp gegee. 

19.5 Hy het gesê dat die dief se stok oornag twee vingers korter sal word. 

19.6 Die volgende dag was die dief se stok korter. 

19.7 Die dief moes vir sy straf elke dag hout kap. 

 

Rubriek vir die nasien van ‘n opsomming 

  Prestasievlakke 

Kr
ite

ria
 Lengte, 

akkuraatheid, 
fokus taalgebruik 
en punktuasie 

4 - 5  3 2 1 

Korrekte 
hoeveelheid 
hoofpunte 

Alle standpunte / 
feite is akkuraat 
en stem ooreen 
met die storie 

Opsomming 
bespreek slegs 
hoofgedagtes en 
belangrike 
inligting 

0 – 3 punktuasie, 
taal en spelfoute 

Te veel / te min 
hoofpunte 

Meeste  
standpunte / feite 
is akkuraat en 
stem ooreen met 
die storie 

Opsomming 
bespreek 
hoofgedagtes en 
sommige 
onnodige inligting 

4 – 6 punktuasie, 
taal en spelfoute 

Te veel / te min 
hoofpunte 

Sommige 
standpunte / feite 
is akkuraat en 
stem ooreen met 
die storie 

Opsomming 
bespreek 
hoofgedagte 
vaag en 
onnodige inligting 
word gegee 

7 – 10 
punktuasie, taal 
en spelfoute 

Te veel / te min 
hoofpunte 

Meeste 
standpunte / feite 
stem nie ooreen 
met die storie nie 

Hoofgedagte 
word glad nie 
bespreek nie 

10+  punktuasie, 
taal en spelfoute 

[5] 
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Boekresensie: Memorandum 

Verduidelik aan leerders wat ‘n boekresensie is.  Bespreek vrae in klasverband en leerders skryf 
antwoorde in hul boeke. 

1. Boekresensie en die naam van die boek. 

2. Die naam van die skrywer, die naam van die vertaler en die naam van die uitgewers. 

3. Daar word in kort vertel waaroor die storie gaan. 

4. ‘n Prentjie word gegee oor hoe die boek lyk , hoeveel bladsye die boek het en hoe die prente lyk. 

5. Ja, want die resensie vertel waaroor die boek gaan en hoe die boek lyk. 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n eenvoudige storie met 'n raam  

• Skryf 'n gepaste openingsin  

• Skryf logies oor die gebeure  

• Gebruik verbindingswoorde (en, maar)  

• Gebruik byvoeglike naamwoorde as trappe van vergelyking  

• Skryf 'n gepaste einde  

 

Skryf 'n eenvoudige boek- of storieresensie aan die hand van 'n raam  

• Gebruik raam korrek  

• Sluit titel, karakters en intrige in  

• Sluit opsomming van intrige in.  

• Gee persoonlike mening oor die teks  

 

Lees die storie van die haas en die skilpad aan die leerders. 

Die haas en die skilpad 

Die haas en die skilpad woon in die bos. Die haas is baie trots daarop dat jy vining kon hardloop. Hy spot altyd met 

Skilpad wat so stadig is. 

Eendag daag Skilpad vir Haas uit om ‘n teen hom te hardloop.  Die nuus van die resies het vining deur die bos 

versprei.  Al die diere en die voëls het daarvaan geweet. 

 

Uiteindelik breek die dag van die resies aan.  Al die diere in die bos skree vir haas, want hulle dink dat haas beslis 

die resies gaan wen. Die beer is die beampte en hy roep: “Op julle merke, gereed, GAAN!” Haas hardloop voor 

Skilpad uit .  Hy kyk aanhoudend om en lag vir skilpad.  Haas besluit om onder ‘n boom te sit en rus. Wanneer 

Skilpad kom, kan hy net opspring en na die wenstreep hardloop. 
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Die diere juig en skree toe Skilpad naby die wenstreep kom. Die geraas maak vir Haas wakker.  Hy spring op en 

hardloop agter Skilpad aan. Haas het te lank geslaap en skilpad was eerste oor die wenstreep.  Die diere het gejuig 

en skree van opgewondenheid. 

 

Skilpad het die trofee vir die eerste plek ontvang en hy was die kampioen van die resies. 

 
 

Leerders skryf ‘n storie oor die haas en die skilpad se resies in klasverband. 

 

Leerders voltooi die boekresensie deur die raam te gebruik.  

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Hersien werkwoorde met leerders.  Verduidelik bywoorde en laat leerders die oefening skriftelik voltooi. 

1. vinnig  

2. goed 

3. oggend 

4. gelyk 

5. daar 

6. nou 

7. nêrens 

8. groot 

9.  lekker 

10. laag 

11. dadelik 

12. stadig 

 


