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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 / fantasieë / werklike 

lewenstories)  

• Verduidelik stappe van luisterproses  

• Bespreek intrige, ruimte en karakters  

• Beantwoord eenvoudige vrae  

• Noem korrekte name van karakters in die storie  

• Hervertel 'n storie in die regte volgorde  

• Druk gevoelens oor die storie uit  

• Beskryf oorsake en gevolge van die optrede of gebeure  

 

Lees die volgende teks voor aan die leerders 
‘n Held word gebore 
Dit was ‘n koue nag in die hartjie van die winter.  In ‘n hut in ‘n klein statjie naby Mthatha in 

Transkei het ‘n baba seuntjie se eerste skreeu gegee. 

 

Al was die ouers baie arm, was hulle en die ander kinders in die gesin baie bly oor die nuwe baba.  

Hulle het hom Rolihlahla Dalibhunga Mandela genoem.  Min het sy mense toe geweet dat  hy nog 

eendag die held van die wêreld sou word. 

 

Omdat hulle so arm was, het hulle na die sendingstasie, Qunu, verhuis.  Hier was hulle nader aan 

familie wat hulle sou kon help.  Die seun het hier begin skoolgaan.  Een van sy onderwyseresse 

het hom die bynaam, Nelson, gegee. 

 

Die naam, Nelson Mandela, sou nog eendag wêreldberoemd raak. 

 

Gebruik die memorandum om die luistertoets na te sien 
Moontlike antwoorde 
1. A. koue (1) 

2. C. Transkei   (1) 

3. D. Hulle het nie baie geld nie. (1) 

4.  B. Hulle sou nader wees aan familie wees.  (1) 

5. C. Nelson Mandela  (1) 

  (5) 
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Vertel die verhaal  
• Gee aan ‘n paar van die leerders die geleentheid om die verhaal, soos hulle dit kan onthou, 

aan die klas oor te vertel. 

• Korrekte volgorde is belangrik. 

• Verduidelik aan die leerders:  volgorde van gebeure (intrige), ruimte en karakters in die 
verhaal.  Dit is die basiese elemente van ‘n verhaal. 

• Laat hulle die verhaal “’n Held word gebore” lees.  Hulle kan dit óf elkeen stillees óf in pare 

lees óf as gedeelde lees gedoen word. 

 

Moontlike antwoorde: 

Volgorde  van 
gebeure 

1. 

2. 

3. 

Die  seuntjie word gebore.  

Die gesin verhuis na Qunu waar hy begin skoolgaan.  

Sy onderwyseres gee hom die naam, Nelson.  

 

 

 

(3) 

Ruimte waar die 
verhaal afspeel 

Plek: Transkei  

Agtergrond:  Armoedige omstandighede  

 

(2) 

Karakters Hoofkarakter:  Die seuntjie / Nelson Mandela  

Ander karakters:  Die ouers,  broers en susters die 

onderwyseres.  

 

(5) 

 

1. A. Dit is iemand se lewensverhaal.  (1) 

2. C. Enige iemand kan wêreldberoemd word  (1) 

3. baklei    vry  (2) 

4. leier  (1) 

(5) 
Groottotaal – Luistertoets:  20 
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Lees & kyk 

Leesbegrip: lees 'n storie  

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

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

• Interpreteer en verduidelik die boodskap  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade, afleidings maak  

• Hervertel gebeure in die korrekte volgorde  

• Spreek gevoelens oor die teks uit en motiveer  

• Bespreek die hoofkarakter en ander karakters  

• Doen rolspel wat op die storie gebaseer is  

 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Lees 'n eenvoudige boekresensie  

• Identifiseer belangrike inligting, byvoorbeeld die titel, skrywer  

• Identifiseer hoofgedagtes  

• Bespreek formaat van die resensie  

• Bespreek respons op die resensie  

 

Leesbegrip van inligtingsteks en gedig 
Gebruik die memorandum om die begripstoets na te sien 
Moontlike antwoorde:  Boekresensie 
1. Dierestories  (1) 

2. Thabo Montsho  en David Visser  (2) 

3. R80  (1) 

4.  10+  (1) 

5. Honde,  katte,  perde en skape. (1) 

6. Ja, want ek hou van diere. Nee, want ek hou nie van diere nie.(Aanvaar enige 

relevante antwoord)  

 

(1) 

Moontlike antwoorde:  Gedig 
1. Die groter voël / die swart voël, want hy sê dat hy alles weet.  (1) 

2. bang / verskrik  (1) 

3. Die spreeu (1) 

4. onthou (1) 

5. vergelyking (1) 

6. Slim  spreeu (2) 

7. leeu spreeu (2) 

8. Nee, want hy sê dat hy ook goed kan vergeet.  (1) 

Groottotaal:  20 
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Week 2:  Hardoplees - strokiesprent 
Rubriek vir hardoplees 
Kriteria 1 2 3 4 5 
Toon begrip van die gedeelte deur klem en uitdrukking tydens 

lees. 

     

Lees die gedeelte vlot met gemak en duidelikheid.      
Projekteer stem en is hard genoeg om deur almal gehoor te 

word. 

     

Gebruik pouses effektief deur te srop by punte en asem te haal 

by kommas. Handhaaf oogkontak met gehoor 

     

Totaal 20 ÷ 2 = 10 
 

 

Week 3:  Hervertel koerantberig / eie nuus 
Rubriek vir mondeling 
Kriteria 1 2 3 4 5 
Inleiding is gepas, treffend, trek dadelik die gehoor se aandag.  

Inhoud is van pas en bly by die onderwerp. 

     

Aanbieding is oortuigend. Natuurlike gebare en lyftaal en 

gesigsuitdrukkings. 

     

Stemtoonpas by inhoud en spreker is duidelik hoorbaar.  

Handhaaf oogkontak met gehoor. 

     

Taalgebruik en woordeskat, gepaste styl om gehoor se aandag 

met oortuiging te behou.  

     

Totaal 20 ÷ 2 = 10 

 

Memorandum:  Opsomming 
Ken een punt toe indien die leerder die sleutelwoord gebruik het en een punt vir 
sinskonstruksie en eie woorde. 

• Dit is die lekkerste skyfies in die wêreld.  

• Enige winkel verkoop die skyfies.  

• Die skyfies word van aartappels gemaak.  

• Gesonde olie word gebruik om die skyfies gaar te maak.  

• Koop vir jou ‘n pakkie.  

Totaal:  10 x 2.5 = 25 
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Memorandum:  Taalstruktuur en -konvensies 
1. Vraagsin  

Vraagteken  

(1) 
(1) 

2. Bevelsin  

Werkwoord / aksiewoord  

(1) 
(1) 

3. slaan  (1) 

4. koop  (1) 

5. maak  (1) 

6. speel  (1) 

7. Die kind  het nie seergekry nie.  (1) 

8. ‘n Tong maak nie seer nie.  (1) 

9. Die boelie het nie weer gedink nie.  (1) 

10. Die skyfies is nie gesond nie.  (1) 

11. Die boelie sê: "Ek gaan jou slaan."  (1) 

12. Sy sê: "Jy kan niemand vertrou nie."  (1) 

13. Die onderwyser sê: "Boelies is nie jou maats nie." (1) 

Totaal:  15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


