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Luister en praat 

Luister- en Praatstrategieë  Groep-/klasbespreking oor die manier waarop instruksies of prosedures gevolg 
word: 
• Kies ’n onderwerp. 

• Deel idees. 

• Neem beurte en luister aandagtig. 

• Vul gapings. 

• Gebruik gesprekskonvensies, bv. oorbrug gapings deur vrae te stel, keuses te noem, reaksies dop te hou,  

belangstelling te toon. 

Voorbereide/onvoorbereide praat: 
• Taal- en woordkeuse. 

• Gebruik van toon, tempo en intonasie. 

• Gebruik van leidrade gedurende aanbieding. 

• Gebruik van gepaste liggaamstaal. 

 

Bespreek die teks in klasverband volgens die instruksies in die leerderboek. 

 

Lees & kyk 

Lees ’n instruksionele teks soos instruksionele prosedures: 
• Vluglees. 

• Soeklees. 

• Aandagtige lees. 

• Maak van afleidings. 

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. 

 

Memorandum: Advertensies 

1. Dit verduidelik hoe om ‘n boekmerk te maak.  

2. Jy gebruik dit om die plek te hou wanneer jy ‘n boek lees. Jy sit die boekmerk in die boek op die plek waar jy weer 

moet begin lees.  
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3. dertien 

4. Elke instruksie begin met ‘n werkwoord. 

Die instruksies word genommer. 

Die instruksies moet in die regte volgorde wees. 

Dit verduidelik stap vir stap hoe iets gedoen moet word. 

Die sinne moet kort en kragtig wees. (Enige twee)  

5. Die papier word gevou.  

6.1 ‘n skêr 

6.2 gom 

6.3 ‘n pen 

7. Jong kinders / kinders wat daarvan hou om boek te lees. 

8. ‘n boek 

9. Die boekmerk is ‘n boekwurm en die boek gaan oor ‘n boekwurm.  

10. Ja, want dit is ‘n oulike plan om jou plek in ‘n boek te hou. (Aanvaar relevante antwoord)  

 

Gedig: Memorandum 

1. vier 

2. een 

3. vier 

4. Om die woorde te beklemtoon. 

5. Die digter wil dit duidelik maak dat hy nie bang is vir ‘n spook nie.  

6. Bang / grillerig 

7. Ja, want hy sê in die gedig dat hy sal bewe as hy spook moet sien.  

 

Strokiesprent: Memo 

1. Die meneer (onderwyser) , Neelsie en skoolkinders.  

2. In die skoolbus 

3. Die meneer (onderwyser)  

4. Neelsie 

5. Sy koeldrank 

6. Hy wil nie sy broodjie met die meneer deel nie.  

7. Nee, want ek sal ook nie my broodjie wil deel nie. (Aanvaar relevante antwoord)  

 

Moontlike opsomming 

1. Vakansies is almal se gunstelingtyd. 
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2. Dit is ‘n tyd waarin jy kan energie opbou vir die volgende kwartaal. 

3. Maak ‘n lys van benodigdhede as jy weggaan met vakansie. 

4. Vat drinkwater en jou ID dokument saam. 

5. Stel jou bure in kennis van die datums wat jy gaan weg wees. 

6. Hou familie en vriende op hoogte van jou reisreëlings. 

 

Skryf en aanbied 

Korter transaksionele teks - instruksies: 
• Vereistes vir formaat, styl. 

• Teikengehoor, doel en konteks. 

• Samehang van paragrawe. 

• Woordkeuse en sinstruktuur. 

Fokus op die skryfproses: 
• Beplanning. 

• Konsep. 

• Hersiening. 

• Redigering. 

• Proeflees en aanbieding van finale konsep. 

1. Sif bakpoeier, sou en meelblom saam in ‘n mengbak. 

2. Voeg eiers en melk by meelblommengsel. 

3. Meng die mengsel goed. 

4. Smeer die koekpan met botter. 

5. Bak die koek vir 30 minute op 180˚C. 

6. Laat die koek afkoel. 

7. Versier die koek met room en konfyt. 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Voorsetsels 

1. uit 

2. onder 

3. oor  

4. binne-in  

5. op  

6. voor 
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7. agter  

8. langs  

9.  aan 

10. buite 

11. by in 

12. deur 

13. met 

14. tussen 

15. vir 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Telwoorde 

1.  vier 

2. sewentien 

3. vyf-en-veertig 

4. honderd-en-twee 

5. derde 

6. vyftiende 

7. agtste 

8. een-en-vyftigste 

 

Memorandum: Taalstruktuur en -konvensies 

1.1.1 voorkoms vaal  (2) 

1.1.2 seep goeie (2) 

1.1.3 rokkie vrolik (2) 

2.1 nou (1) 

2.2 pragtig (1) 
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2.3 gereeld (1) 

3.1 eerste  7 (2) 

 

4.1 jonk  jonger (2) 

4.2 frisser  frisste (2) 

5.1 meisie  (1) 

5.2 neef / nefie (1) 

6.1 sy haar (2) 

7.1 vir (1) 

[20] 

 

 


