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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 hervertellings; avontuurverhale; 

staaltjies; fantasie; lewensverhale of historiese fiksie  

• Voorspelling wat volgende gaan gebeur  

• Bespreek intrige, ruimte en karakters  

• Bespreek gebeure in die verhaal  

• Gee 'n persoonlike reaksie op die storie  

• Hervertel storie in die regte volgorde, verbind woorde  

Speel 'n meer komplekse taalspeletjie  

• Volg instruksies korrek  

• Gebruik 'n verskeidenheid woordeskat  

• Neem beurte, gee ander 'n kans om te praat  

Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak en uitdrukking  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Gee en volg eenvoudige instruksies / opdragte  

• Hervertel eie nuus  

 

 

Luisterteks 

• Bespreek eers die prent in klasverband 

• 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 

Veels geluk! 

Dit is vandag Vrydag, 4 Mei.  Tim en Tessa verjaar vandag.  Hulle is ‘n tweeling.  Hulle is in ons 

klas.  Hulle juffrou, juffrou Malan, skryf vir die verjaardagmaats ‘n boodskap op die bord: “Veels 

geluk liewe maatjies.” Die klas moet later die liedjie vir hulle sing. 

Tessa en Tim se ma het ‘n koek skool toe gestuur. Hulle is tien jaar oud en daarom is daar tien 

kersies op die koek. Raai wie het ook die koek geruik? Skielik kom daar ‘n groot hond by die deur 

in. Karla skree: “Pas op! Daar is ‘n hond! Hy gaan die koek opeëet!” Martin spring op en jaag die 

hond uit. Hy maak die deur toe. Nou kan die partytjie begin! 
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Memorandum: Luistertoets 

1. D. Vrydag 

2. B. Tessa en Tim 

3. D. Hy het dit geruik 

4. In ‘n klaskamer 

5. Die hond sou die koek opgeëet het. (aanvaar enige relevante antwoord)  

 

Taalspeletjie 

Hersien selfstandige en byvoeglike naamwoorde met leerders.  Leerders voltooi speletjie. 

 

Memorandum: Taalspeletjie 

1. stewige stoel 

2. swaar skoolbank / boekrak 

3. oop skryfboek 

4. groen skryfbord 

5. dik boek 

6. mooi blomme 

 

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 

Lees die volgende instruksies aan leerders: 

• Kleur die onderste en die boonste laag van die koek geel in. 

• Teken tien kersies met vlammetjies wat brand op die koek. 

• Kleur die onderste versiersuiker blou in. 

• Kleur die bonste versiersuiker pienk in. 
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Lees en kyk 

Leesbegrip: lees 'n storie met dialoog  

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

• Pre-lees: voorspelling na aanleiding van die titel en prente  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade  

• Bespreek intrige, ruimte en karakters  

• Bespreek gebeure in die verhaal  

• Gee 'n persoonlike reaksie op die storie  

• Som storie op  

• Identifiseer watter dele van die verhaal in die dialoog voorkom  

• Rolspeel die storie of 'n deel van die storie  

Lees 'n dagboek of dagboek-inskrywings  

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van titel en prente / illustrasies  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade  

• Identifiseer en bespreek die skrywer van die dagboek  

• Druk gevoelens uit gestimuleer deur die teks  

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

• Lê verbande met eie ervaring  

 

 

Leesbegrip:  Storie - Memorandum 

Merk die begripstoets volgens die memorandum. 

1. jakkals  druiwe  (2) 

2. die jakkals (1) 

3. C. In ‘n tuin (1) 

4. muur (1) 

5. Nee, muur hoog geval (3) 

6.1 Die jakkals het ryp druiwe in ‘n tuin gesien.  (1) 

6.2 Die jakkals het oor die muur probeer spring.  (1) 

6.3 Die jakkals kon nie oor muur kom nie.  (1) 

6.4 Die jakkals het kwaad geword vir homself.  (1) 

6.5 Die jakkals het vir homself gesê dat die druiwe nog nie ryp was nie.  (1) 
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7. “Dankie tog,”                                                                                                                 
“Dit is darem ‘n goeie ding dat ek eers mooi gekyk het voordat ek die moeite gedoen 
het om die druiwe te pluk. Hulle is tog glad te suur om te eet!” 

 
(2) 

8. A. Dit is tussen aanhalingstekens geskryf (1) 

9. Ja, want Jakkals sê so. Nee, want Jakkals het net so gesê omdat hy nie die druiwe kon 
kry nie. (aanvaar relevante antwoord)  

 

(1) 

10. Nee, want hy het die druiwe probeer steel. (aanvaar relevante antwoord)  (1) 

[18] 

 

Lees juffrou Malan se dagboek en gesels saam 

• Verduidelik kenmerke van ‘n dagboek en wat die doel daarvan is. 
• Lees juffrou Malan se dagboek in die leerderboek vertolkend voor terwyl die leerders in hul boeke volg. 

Gesels in klasverband 

• Bespreek die vrae in klasverband.  Lei die leerders om juffrou Malan se karakter te ontleed. 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n storie met dialoog  

• Kies toepaslike inhoud  

• Maak gebruik van 'n raam  

• Gebruik die direkte rede vir 'n dialoog  

• Brei sinne uit deur byvoeglike naamwoorde en bywoorde te gebruik  

• Gebruik uitgebreide woordeskat, insluitend voornaamwoorde en Verbindingswoorde  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling en punktuasie  

  

 

Skryf ‘n dialoog 

Verduidelik aan die leerders wat ‘n dialoog is: 

• Gesprek tussen twee mense. 
• Eers die spreker se naam gevolg deur ‘n dubbelpunt. 
• Die mense se direkte woorde. 

Gee leiding en woordeskat sodat leerders die dialoog kan voltooi. 
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Taalstruktuur en -konvensies 

Voornaamwoorde 

1. ek 

2. hy sy 

3. sy haar 

4. hulle ons 

5. julle 

6. jy jou 

7. syne 

8. myne 

9.  joune 

10. hare 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Voorsetsels 

1. bo-op 

2. voor 

3. onder 

4. regs 

5. tussen 

6. buite 

7. agter 

8. links 

9.  binne 

10. bo 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Telwoorde 

veertig, tien, een, eerste, twee, een, derde, vyf, tweede 
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Memorandum: Taalstruktuur en -konvensies 

1.1 eier (1) 

1.2 mengsel (1) 

1.3 aartappel (1) 

1.4 groente (1) 

2.1 teen (1) 

2.2 in (1) 

2.3 oop (1) 

3.1 klam (1) 

3.2 swaar (1) 

3.3 groot (1) 

4.1 twee (1) 

4.2 drie (1) 

4.3 een (1) 

5. vingers (1) 

6. jy (1) 

[15] 

 

 

 

 

 


