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Luister en praat 

Voer 'n klasopname uit byvoorbeeld, onderhoude met klasmaats en aanteken van response op 'n grafiek of 
kaart  

• Vra en beantwoord vrae  

• Hanteer onderhoude beleefd  

• Teken inligting akkuraat aan  

• Gebruik die struktuur korrek  

• Gebruik sleutelwoorde en frases  

Voer 'n gesprek oor 'n bekende onderwerp  

• Luister na ander en gee ander leerders 'n kans om te praat  

• Vra en beantwoord vrae  

• Gee 'n mening  

Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Maak beurte 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  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek 'n onderwerp  

 

 

Luister na aanwysings  

Verduidelik aan leerders hoe om ‘n onderhoud te voer. Verdeel klas in groepe sodat daar 5 groepe van 

10 leerders is.  Laat ‘n groeplede ja of nee vir ‘n stelling stem. Leerders voltooi die tabel en en vul die 

resultate van die opname in. 

 

Taalspeletjie 

Dwars 

2 

4 

5 

 

van 

aan 

oor  

Af 

1 

2 

 

teen 

voor 
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3 

6 

na 

op 

 

Luister en reageer op instruksies 

Lees die volgende instuksies aan die leerders.  Hulle vul die buitemuurse aktiwiteit by die regte da gen 
tyd in. 

• Koor is Maandae- en Donderdae-middae vanaf 2 uur – 3 uur. 
• Sokker is Maandae- en Donderdae-middae vanaf 3 uur – 4 uur. 
• Krieket is Maandae-middae vanaf 4 uur – 5 uur. 
• Rugby is Dinsdae-middae vanaf 2 uur – 3 uur. 
• Hokkie is Dinsdae-middae vanaf 3 uur – 4 uur. 
• Netbal is Maandae- middae vanaf 3 uur – 4 uur en Dinsdae-middae vanaf 4 uur – 5 uur. 
• Woensdae-middae speel alle spanne sportwedstryde. 
• Tennis is donderdae-middae vanaf 4 uur – 5 uur. 

 

Memorandum: 

Dag 2 uur – 3 uur 3 uur – 4 uur 4 uur – 5 uur 

Maandag Koor Sokker & netbal Krieket 

Dinsdag Rugby Hokkie Netbal 

Woensdag Alle spanne speel sportwedstryde 

Donderdag Koor Sokker Tennis 

 

Lees & kyk 

Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks met visuele komponente, byvoorbeeld 'n rooster en TV-skedule / diagram / 
tabel / kopkaart / kaart / prente / grafiek  

• Pre-lees: bespreek die onderwerp en hersien sleutelwoordeskat  

• Lees 'n paragraaf en identifiseer die hoofgedagte en kernsinne  

• Beantwoord vrae oor die teks en visuele komponente  

• Soeklees vir spesifieke inligting  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Lees 'n eenvoudige boekresensie  

• Identifiseer die belangrikste kenmerke, byvoorbeeld titel, lys van die karakters, kort opsomming en die 

beoordeling  

• Identifiseer die soort taal wat gebruik word  

• Onderskei tussen feite en menings  
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Los woordraaisels op  

• Gebruik relevante woordeskat  

• Spel woorde korrek  

• Verduidelik betekenis van woorde  

• Gebruik die woorde in 'n sin  

• Gebruik 'n woordeboek  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Vergelyk boeke en tekste wat gelees is  

 

 

Lees en kyk 

Buitemuurse rooster: Memorandum 

1. buitemuurse twee ouers 

2. sien / lees 

3. netjies maklik 

4. Maandae   Donderdae  3 uur  4uur  

5. twee 

6. Woensdae 

7. Donderdae  4 uur  – 5 uur 

8. Smith 

9. Ja, want die ouers en kinders weet wanneer hulle oefen / by die skool moet wees.  

  

 

Leesbegrip:  Boekresensie - memorandum 

Merk die begripstoets volgens die memorandum. 

1. lekkerleesstorie  (1) 

2. Thabang (1) 

3. Thabang (sy) pa  en ma (2) 

4.1 Thabang en sy ouers het op ‘n plaas gebly. (1) 

4.2 Sy pa het gesterf. (1) 

4.3 Thanbang en sy ma het dorp toe getrek. (1) 

4.4 Thabang het met ‘n bende te doen gekry wat steel en rook. (1) 

5.1 feit (1) 

5.2 feit  
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Skryf en aanbied 

Skryf eenvoudige definisies  

• Kies relevante inligting  

• Gee voorbeelde  

• Skryf formeel en saaklik  

• Gebruik woordeskat wat met ander vakke verband hou  

Ontwikkel 'n eenvoudige vraelys  

• Skryf vrae duidelik  

• Gebruik die vraagvorm korrek  

Skryf 'n paragraaf om 'n opinie uit te druk en te verduidelik  

• Skryf 4 tot 5 sinne  

• Kies relevante inligting  

• Gee persoonlike mening  

• Verduidelik sinvol  

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 weergawe aan  

 

  

Skryf definisies 

• Onderhoud: ‘n gesprek wat jy met mense het om uit te vind hoe hulle oor dinge voel. 
• Vraelys: ‘n lys met vrae wat jy moet invul om te sê hoe jy oor iets voel. 
• Feit: die waarheid. 
• ‘n Mening: iets wat iemand glo, maar dis nie altyd die waarheid nie. 

 

Skryf ‘n paragraaf 

Ondersteun leerders met woordeskat en raamwerk om die paragraaf te skryf.  Dit kan in 
klasverband gedoen word. 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

1. My troeteldier is ‘n haas en sy naam is Konyn. 

2. Ek gaan nie skool toe nie, want ek is siek 

3. Die man is lank, maar die vrou is kort. 
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4. Ek eet my mieliepap, daarom word ek groot. 

5. Sy punte is baie goed, omdat hy hard leer. 

Verduidelik sinonieme en antonieme aan leerders.  Leerders leer sinonieme en antonieme. 

 

 

 

 

 

 


