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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na 'n storie  

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

• Luister en verwys na eie ervaring  

• Identifiseer spesifieke besonderhede  

• Hervertel in die korrekte volgorde  

• Beskryf oorsaak en gevolg, byvoorbeeld die effek van 'n handeling of gebeurtenis  

• Verduidelik die boodskap van die storie  

 

Luister na 'n gedig  

• Bespreek waaroor die gedig handel  

• Lê verband met eie ervaring  

• Identifiseer rym   

• Identifiseer klanknabootsende woorde  

• Druk gevoelens uit wat deur die gedig gestimuleer is  

• Dra gedig / gekose reëls voor  

 

Oefen luister en praat / hardoplees  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, uitdrukking en tempo  

• Oefen met woorde wat klank naboots, byvoorbeeld bye wat zoem, glas wat rinkel  

 

 

Week 5:  Lees die volgende storie aan die leerders voor. 

Die veelkleurige blaar 

Daar het ‘n boom in ‘n tuin gestaan. Die wind het begin waai en ‘n blaartjie het begin bewe. 

Toe val dit van die boom af.  Dit het op die grond geval.  Daar het ‘n kat op die gras gesit.  Die kat het gesê: 
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"Hallo groen blaartjie. Mag ek met jou speel?" 

Die blaar wou net ja sê toe die wind weer begin waai. Sjoes! blaas die wind en waai die blaartjie baie ver. Hy 

val langs die pad. 

"Hallo, geel blaartjie," sê ‘n voëltjie langs die pad.  "Gaan jy hier by my bly?" Die blaar wonder watter kleur is 

hy eintlik.  Die kat het gesê hy is groen en nou sê die voël hy is geel.  Net toe hy die voël wou vra, waai die 

wind die blaartjie weer in die lug. 

Hy waai hom baie ver en hy val langs ‘n veld.  

"Moe" sê ‘n koei.  "Hallo oranje blaartjie." Nou verstaan die blaartjie dit glad nie. Watter kleur is hy nou eintlik? 

Die wind waai die blaar weer hoog in die lug op en hy beland op ‘n berg.  Die blaar het ‘n ruk daar gelê toe ‘n 

bok nader stap. "Hallo rooi blaartjie. Het jy saam met my op die heuwel kom bly?"  Die blaartjie wil begin huil, 

want hy weet nie watter kleur hy is nie.  

Skielik waai die wind die blaar in ‘n tuin. ‘n Seun tel die blaar op. "Kyk" sê die seun vir sy ma. "Die blaar is 

bruin en die ander blare is geel, oranje en rooi. "Ja" sê sy ma, "nou dat die somer verby is, kry die blare hul 

herfskleure.  Elke seisoen het sy eie kleure." 

 

Antwoorde: Luistertoets 

Groen  

Geel  

Oranje  

Bruin  

seisoen  

 

Gedig: 

Lees die gedig eers aan leerders voor.  

1. Leerder beskryf eie ervaring.  Dit moet verband hou met die vraag. 

2. blare 

(ge)steel 

spreeu 
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3. Leerders lees gedig en dra dit voor. 

 

Taalspeletjie: 

katjie voëltjie groen bruin oranje 

 

 

 

Taalstrukture en -konvensies:  Lydende en bedrywende vorm 

1. ‘n Rympie word deur die kind voorgedra. 

2. Die leeu se hare word deur die wind gewaai. 

3. Die leeu se kollig word deur die wind gesteel. 

4. Die spreeu word deur die leeu geëet. 

5. ‘n Storie word deur die kinders gelees. 

6. Die blaar word deur die koei geëet. 

 

Lees & kyk 

Leesbegrip: lees 'n storie  

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

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

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade  

• Identifiseer en lewer kommentaar op die intrige  

• Verduidelik die boodskap van die storie  

• Beskryf oorsaak en gevolg, byvoorbeeld die effek van 'n handeling of gebeurtenis  

• Identifiseer en bespreek stereotipes  

 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)                                                                                                      

     Lees 'n gedig  

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van titel en foto’s  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kyk na prente, gebruik kontekstuele leidrade  

• Identifiseer ritme en rym  
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• Breek woorde in lettergrepe op  

• Druk gevoelens uit wat deur die gedig gestimuleer is  

 

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is / lees in pare  

• Hervertel storie of hoofgedagtes in 3 tot 5 sinne  

• Bepreek eie emosies na aanleiding van gelese tekste  

  

 

 

 

Begripstoets:  Moontlike antwoorde 

1. B. Hy ruik kos.   (1) 

2. grom  (1) 

3. A. Die pad verdeel in twee paaie.   

4. doringbosse. (1) 

5. B. ‘n Mens moet besluit watter pad jy wil kies.  (1) 

6. D. Jy is baie lus vir iets. (1) 

 

Skryf en aanbied 
• Kies toepaslike inhoud vir die onderwerp  

• Gebruik die raam korrek  

• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat, insluitend verbindingswoorde en frases  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling, leestekens en spasies tussen paragrawe  

 
 

Skryf sinne wat rym  

• Skryf pare sinne wat dieselfde lengte het en rym  

• Gebruik gepaste ritme en rym  

• Gebruik kennis van lettergrepe om die ritme te ontwikkel  
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Thabo is blind                                                                                                                                                                                      

hy kan niks vind. 

Hy gryp ‘n hond                                                                                                                                                                   

en swaai hom rond.   

Die verkoopsman skrik                                                                                                                                                 

homself oor ‘n mik. 

Alles was net ‘n grap                                                                                                                                                           

en hul lag hul pap. 

 
      

 

 

 


