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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  

• Teken relevante inligting aan  

• Vertel en hervertel stories  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Bespreek 'n onderwerp  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

  

 

Luisterbegrip:  Lees die teks 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 

Van mieliepit tot mieliepap 

‘n Mielieplant is ‘n soort reuse gras.  Dit kom oorpsronklik van Mexiko af. Die mieliesade is deur 

reisigers en seemanne oor die wêreld heen versprei. 

Mielies is baie gewild in Suid-Afrika. Mielies word in nat lande gesaai met ‘n trekker wat ‘n ploeg 

getrek gesaai. Wanneer die mieliepit nat word, ontkiem dit en daar kom ‘n plant op.  Die mielies 

word in die somer geplant en dit word in die winter met ‘n stopper gestroop.  Dit vat omtrent sewe 

maande vandat die saad geplant is totdat die plant gestroop kan word. Daarna word nie mielies na 

‘n meule aangery waar dit tot ‘n meel gemaal word.  Hierdie word mieliemeel genoem.  Dit word in 

sakke verpak en na winkels gestuur.  Mense koop dit en gebruik dit om mieliepap te maak.  

Byna elke huishouding in Suid-Afrika gebruik mieliemeel.  Daarom word mielies as die 

stapelvoedsel van Suid-Afrika beskou. Mieliepap hou ‘n mens lank versadig. Baie Suid-Afrikaners 

kan nie hul dag begin sonder ‘n bord mieliepap nie. Dit is baie lekker as jy dit saam met melk en 

suiker eet.  Dan is dit natuurlik ook ‘n wenner saam met die naweek se lekker braaivleis.  ‘n Lekker 
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sous kan van tamaties en uie gemaak word om oor die pap te gooi.  Mielies is ‘n produk wat oral in 

die wêreld gebruik word en mieliepap bly bobaas! 

 

Luistertoets: Memorandum 

1. Mexiko 

2. seemanne en reisigers 

3. nat trekker ploeg 

4. winter stroper 

5. meule meel 

6. huishouding 

7. versadig 

8. vuur 

9. groei 

10. groot 

 

Vertel oor 

Bespreek weer die storie in klasverband en laat leerders deelneem aan ‘n klasgesprek. Laat 
leerders vertel hoe hulle daarvan hou om hul mielipap te eet. 

 

Gee en volg eenvoudige instruksies 

Bespreek die metode hoe om mieliepap te maak. Laat leerders die instruksies in hul werkboeke 
skryf. 

• Kook water op die stoof. 
• Gooi sout in. 
• Roer mieliepap. 
• Draai die stoof se plaat laer (1 – 2). 
• Kook pap vir 30 minute tot gaar. 
• Bedien pap met melk en suiker of sous. 

 

Taalspeletjie 

kook, gooi, roer, draai, kook, bedien 

Die werkwoorde staan aan die begin van die instruksie. 
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Dra ‘n eenvoudige rympie voor.  

Lees die gedig aan die leerders. Verduidelik moeilike begrippe. 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. 

 

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, voorspellings deur kontekstuele leidrade te gebruik  

• Bespreek nuwe woordeskat  

• Identifiseer volgorde van gebeure, agtergrond en karakters, byvoorbeeld: beskryf karakters se gevoelens 

en gesels oor redes vir hul optredes  

• Druk oorsaak en gevolg uit  

• Gebruik 'n woordeboek  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Gee menings en verwys na verband tussen boeke en eie ervaring  

 

Lees ‘n storie:  Memorandum 

1. ‘n Plan  kos blomme 

2. Saterdag 

3. C. Om iets vir iemand baie lekker te maak. 

4. D. In ‘n kombuis en ‘n winkel 

5. Die pa (Pappa)  Thandi Stephan 

6. Niemand anders mag daarvan weet nie. 

7. benodigdhede (spelling hoef nie korrek te wees nie) 

8. skaapvleis, wors, mieliepap, tamatie en uiesous, (mengel)slaai (enige twee) 

9.  vier (4) 

10. (‘n Bos) blomme  

11. Nadat jy jou kos geëet het.  

12. ‘n Warm japon en sagte pantoffels  

13. Ja, want sy gaan lekker warm wees in die winter. 

14. Ja, want dit is lekker as iemand vir jou ‘n partytjie hou (aanvaar relevante antwoord)  
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Skryf en aanbied 

Skryf 'n eenvoudige storie met behulp van 'n raam  

• Gebruik storiestruktuur as 'n raam  

• Skryf 'n gepaste openingsin  

• Gebruik verbindingswoorde  

• Gebruik byvoeglike naamwoorde  

• Skryf 'n gepaste slot  

• Hou by die onderwerp  

• Verbind sinne tot 'n samehangende paragraaf deur verbindingswoorde  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling en punktuasie  

• Gebruik 'n woordeboek om spelling en betekenis van woorde na te gaan  

• Skryf 'n paragraaf om 'n mening uit te druk  

• Skryf 2 tot 3 sinne  

• Kies relevante inligting  

• Gee eie persoonlike mening  

• Verduidelik sinvol  

• Teken woorde en hul betekenis in 'n persoonlike woordeboek aan  

• Skryf sinne met behulp van die woorde of verduidelikings  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Skryf 'n eerste konsep  

• Hersien  

• Redigeer  

• Skryf die finale weergawe  

• Bied die netjiese, leesbare  

 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

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

1. bywoord van tyd  

2. bywoord van wyse 

3. bywoord van plek 

4. bywoord van wyse 

5. bywoord van wyse 

6. bywoord van tyd 

7. bywoord van wyse 

8. bywoord van wyse 
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9.  bywoord van tyd 

10. bywoord van tyd 

11. bywoord van wyse 

12. bywoord van tyd 

 


