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Luister en praat 

Neem deel aan 'n gesprek oor 'n bekende onderwerp  

• Vra en beantwoord vrae  

• Respekteer ander leerders deur na hulle te luister  

• Moedig groeplede aan om medeleerders te ondersteun  

• Gebruik konsepte en woordeskat wat met ander vakke verband hou.  

• Gebruik kodewisseling indien nodig  

 

Bespreek grafiek 

Bespreek vrae 1 – 6 informeel in klasverband. 

Nasien van grafiek 

Ken 1 punt toe vir elke vraagnommer wat ‘n antwoord het. (6) 

Opskrif van grafiek  (1) 

X-as korrekte byskrif  (1) 

Y-as korrekte byskrif  (1) 

Korrekte afleidings uit grafiek gemaak. (3) 

Inligting op grafiek korrek ingevul volgens die vraelys. (6) 

Raamwerk korrek gebruik. (2) 

 [20] 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n inligtingsteks, byvoorbeeld tekste wat in ander vakke gebruik word  

• Skryf 2 tot 3 paragrawe  

• Organiseer inligting logies  

• Gebruik formele taal  

• Sluit besonderhede in  

• Gebruik lydende vorm gepas  

• Gebruik die woordeboek om spelling en betekenis na te gaan  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum oor idees  

• Skryf die eerste konsep  

• Kontroleer spelling  

• Skryf die finale weergawe  
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Kom ons maak ‘n heuningtoebroodjie 

1. Neem twee snye brood.  

2. Gebruik ‘n mes en smeer botter op die brood.  

3. Drup ‘n bietjie heuning op die gebotterde brood.  

4. Sit die een sny brood bo-op die ander.  

5. Sny die broodjie in die helfte deur.  

 [5] 

 

Byskrifte by die heuningby 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

vlerke 

antennes 

oog 

pote 

kop 
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Lees & kyk 

Leesbegrip: lees 'n toneelstuk  

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

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van die titel  

• Gebruik leesstrategieë  

• Identifiseer die storielyn  

• Bespreek karakters, agtergrond en aksie  

• Druk gevoelens uit wat deur die teks gestimuleer is  

• Bespreek die formaat van die toneelstuk  

Leesbegripsaktiwiteit: mondeling of skriftelik  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Vergelyk gelese tekste  

 

 

Memorandum: Die fiets 
1. fiets seun poppe (3) 

2. Bella, Stefan, Stefan se ma, die tannie op die bus, die winkel-eienaar  (enige drie) (3) 

3. In Stefan se huis 

In die straat 

In die bus 

In die winkel 

 

 

 

(4) 

4. B. Stefan se sussie (1) 

5. B. Hy het met die bus gery (1) 

6. woeste pikswart (2) 

7. A. Hy was oppad om vir hom ‘n fiets te gaan koop (1) 

8. D. Dat ‘n mens maklik raakgery kon word op ‘n fiets.  (1) 

9. Bella  tannie (2) 

10. D. Om sy fiets te trap (1) 

11. taxibestuurder rooi raakgery (3) 

12. A. Jy weet nie of jy iets moet doen nie (1) 

13. kyk na iets (1) 

14. (poselein)poppe (1) 

15. Nee, want hy moes die geld teruggee / hy het nie geld gemaak nie. Ja, hy was bly dat Stefan 

vir sy sussie iets wou gaan koop. (leerder se eie antwoord)  

 

(1) 

16. Sy het min geslaap (1) 

17. Omdat daar baie geld in was.  (1) 

18. Ja, want dit is gevaarlik om met ‘n fiets in ‘n besige straat te ry / die taxi het amper vir Stefan 

raakgery.  

    

(1) 

19. Omdat sy dit baie graag wou hê / omdat sy siek was / omdat hy baie lief is vir haar (leerder 

se eie antwoord)  

   

(1) 
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Skryf en aanbied 

Skryf 'n kort dialoog deur 'n raam te gebruik  

• Kies toepaslike karakters  

• Organiseer die dialoog en handeling logies  

• Gebruik die direkte rede  

• Gebruik 'n informele skryfstyl  

• Gebruik gepaste punktuasie, byvoorbeeld dubbelpunte, uitroeptekens en vraagtekens  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Produseer eerste konsep  

• Hersien  

• Proeflees  

• Skryf die finale weergawe  

• Bied netjiese, leesbare finale weergawe met die korrekte spasiëring aan  

 

 

 

 

 

 

 

Ass. Kriteria Onvoldoende Gemiddeld Goed Uitstekend 

 1 punt 2 punte 3 punte 4 -5 punte 

Inhoud 

(5 punte ) 

Onvermoë om ǹ 
samehangende dialoog te 
skryf. 

Gebruik nie korrekte 
formaat. 

Uitdrukkingsvermoë is 
swak, teks moeilik 
verstaanbaar. 

Poog om ǹ dialoog te 
skryf maar is gedeeltelik 
suksesvol. 

Gebruik nie die korrekte 
formaat nie. Teks is 
redelik verstaanbaar. 

Skryf ǹ goeie 
samehangende dialoog. 

Teks is verstaanbaar. 

Skryf ǹ lewendige, wel 
deurdagte dialoog. 

Formaat is foutloos en wel 
deurdag. 

 1 punt 2 punte 3 punte 4 -5 punte 

Styl 

(5 punte ) 

Styl nie geskik vir die taak 
nie. 

Swak respons gelewer. 

Skryfwerk is 
ongedissiplineerd, swak 
georganiseer, baie foute 
sigbaar en moeilik om te 
interpreteer. 

Styl is redelik geskik vir 
die taak. 

Skryfwerk is nie 
gekontroleer nie. 

Styl word nie deur die 
hele skryfstuk 
gehandhaaf nie. 
Skryfstuk word 
gekenmerk deur styl en 
grammatika 

Styl is deurlopend 
konstant en geskik vir 
opdrag. Skryfstuk is 
goed gekonstrueer. 

Styl van skryfstuk is 
gesofistikeerd en fokus op 
die gehoor en doel. 

Bewys word gelewer van ǹ 
individuele en 
oorspronklike skryfstuk. 

Skryfstuk is wel deurdag en 
grammatikaal uitstekend. 

Totaal:  10 x 2 = 20 
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Memorandum:  Taaltoets 
1. Pasop vir leeus. (1) 

2. Het jy geweet dat olifante die grootste soogdiere op aarde is? (1) 

3.1 

3.2 

3.3 

Onderwerp:  

Gesegde: 

Voorwerp: 

Renosters 

bly 

grasvelde 

(1) 

(1) 

(1) 

4.1 Hulle eet nie gras en plante nie. (1) 

4.2 Hulle drink nie elke dag water nie.  (1) 

5.1 Die boer sê:  “Leeus eet vleis en jag bokke.”  (3) 

5.2 Die wildjagter sê:  “Olifantande is baie werd.”  

(Een punt vir aanhalingstekens.) 

(3) 

6.1 Die leeu word deur die bok gevang. (2) 

7.1 baie (1) 

7.2 onder (1) 

7.3 werk (1) 

7.4 verkeerd (1) 

7.5 vinnig (1) 

Totaal:  20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


