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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na mondelinge beskrywing van plekke / mense  

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

• Identifiseer plekke / mense  

• Teken relevante inligting uit 'n storie aan, byvoorbeeld op 'n kaart / tabel  

• Identifiseer ooreenkomste en verskille  

Luister na en lewer persoonlike verslae  

• Vertel eie ervarings in die regte volgorde  

• Beantwoord vrae oor wat eerste, tweede, ensovoorts gebeur het  

Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks vir die dag)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n kort gedig of rympie op  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee en volg eenvoudige instruksies  

• Vertel eie nuus  

 

Luisterteks 

• 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 
‘n Kitaarspelende ma 

Johannes het gehoor van ‘n vrou wat op Vryheidsdag sou optree by Kiepies, ‘n eetplek in Johannesburg. Hy 

bly eintlik in Kaapstad, maar hy het vir die naweek by vriende in Johannesburg gaan kuier.  Hy het gehoor dat 

die vrou tradisionele Ndebeleklere dra en dat sy ‘n elektriese kitaar speel. 

Hy kon dit nie glo nie.  Hy was nuuskierig en hy en sy vriende het besluit om te gaan kyk.  Hulle is toe Kiepies 

toe en daar sien hulle toe vir Nothembi. 

Hulle kon hulle oë nie glo toe sy op die verhoog verskyn nie.  Sy het baie groot gelyk. Haar bene en arms was 

bedek met kleurvolle armbande en krale.  Sy het ‘n helderkleurige kombers vol kralewerk om haar skouers 

gedra. Sy het ‘n groot tradisionele hoed op haar kop gehad. 

Nothembi het haar arms opgelig om die gehoor te groet. Toe tel sy haar kitaar op . Wat ‘n pragtige kitaar.  Dit 

was versier met Ndebele-ontwerpe en dit was al die kleure van die reënboog geverf. 
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Luistertoets: Memorandum 

1. Kaapstad 

2. Ndebele 

3. Onwaar, sy het tradisionele klere aangehad.  

4. sy vriende 

5. B. Hulle kon nie glo wat hulle sien nie.  

6. Ja, want die opskrif van die sê sy is ‘n singende ma.  

7. Ja, want ek hou van musiek / kitaar speel. Nee, ek hou nie van musiek nie. (aanvaar relevante 
antwoord)  

 

Nothemi se voorkoms Haar kitaar 

Haar bene en arms was bedek met kleurvolle 
kraleen armbande.  

Dit was versier met Ndebele-ontwerpe en was al 
die kleure van die reënboog geverf. 

Gewone sanger Nothemi 

Dra gewoonlik moderne klere. Dra tradisionele / Ndebele klere. 

 

Luister na en lewer ‘n verslag 

Lei klasgesprek oor ‘n gebeurtenis ef uitstappie wat die leerders meegemaak het. Volg die stappe in die 
leerderboek. 

 

Lees ‘n gedig 

Lees die gedig saam met leerders.  Laat leerders dit dramatiseer. 

 

Taalspeletjie 

behind agter  

in front of voor  

next to langs  

into binne-in  

between tussen  
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on top of op / bo-op  

under onder  

over oor /bo-oor  

 

Luister na en reageer op instruksies: 

1. Begin op ‘n skoon bladsy in jou werkboek. 

2. Skryf jou naam op die laaste reël van die bladsy teen die linkerkantlyn. 

3. Skryf die syfers 1 tot 9 op die eerste lyn. Laat ‘n spasie tussen elke syfer.  

4. Omkring die syfer 6. 

5. Teken ‘n vierkant in die middel van die bladsy.  Die vierkant se kantsy moet ses lyntjie lank wees. 

6. Teken ‘n driehoek onder die vierkant. 

7. Kleur die driehoek rooi in. 

8. Skryf die woord “klaar” op die laaste reël in die middel van die bladsy. 

 

Skryf 'n eenvoudige verhaal met behulp van 'n raam  

• Gebruik die verlede tyd  

• Identifiseer die belangrikste gebeurtenisse  

• Vertel die gebeure in die korrekte volgorde  

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

 

Skryf ‘n storie 

Gee leiding en woordeskat met die skryf van die storie. 

  

Taalstruktuur- en konvensies 

Verduidelik verskillende sinsoorte: 

•  

•  

•  

•  

Stelsin 

Bevelsin 

Uitroepsin 

Vraagsin 

Stelsinne:  antwoorde 
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1. Die vrou speel kitaar.  

2. Sy dra armbande om haar arms.  

3. My oupa is ‘n slim man.  

4. Ek skryf in my boek.  

5. Bogani is in ‘n motorongeluk dood.  

 Aanvaar ander sinne wat korrek is.  Vereiste is dat beide sleutelwoorde in die sin moet wees. 

 

Vraagsin:  antwoorde 

1. Waar woon Johannes?  

2. Wat het Nothemi tydens die vertoning gedra?  

3. Wie het saam met Johannes na die vertoning gaan kyk?  

4. Hoekom / waarom hou jy daarvan om by jou oupa te kuier?  

5. Waarheen was Ruben oppad?  

6. Wie het Ruben se lewe gered?  

7. Waarom / hoekom het die ambulans vir Bongani kom haal?  

8. Hoe het almal oor Bongani se dood gevoel?  

9. Wat is die titel van die boek?  

10. Is Nothemi ‘n ma?  

Uitroepsinne en bevelsinne:  antwoorde 

1. bevelsin  

2. bevelsin  

3. uitroepsin  

4. uitroepsin  

5. bevelsin  
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Enkelvoudige sin: Onderwerp, gesegde voorwerp 

1. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp: 

die vrou 

speel  

kitaar 

2. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

Johannes 

kyk 

die vertoning 

3. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

Bongani 

stamp 

die seun 

4. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

die motoris 

maak 

‘n ongeluk 

5. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

die vrou  

dra 

armbande 

6. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

my oupa 

bestuur 

die trekker 

7. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

ek 

voer 

die diere 

8. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

Rubenn se maat 

roep 

hom 

9. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

die dokter 

opereer 

die beseerde 
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10. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

die skoolhoof 

praat 

die leerders 

 


