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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 hervertellings / 

avontuurverhale / staaltjies / fantasie / lewensverhale / historiese fiksie)  

• Voorspel wat volgende gaan gebeur  

• Bespreek intrige, ruimte en karakters  

• Bespreek gebeure in die verhaal  

• Reageer op die storie  

• Hervertel die storie in die regte volgorde  

• Verbind woorde  

 

Oefen luister en praat / hardoplees (kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak en uitdrukking  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee en volg eenvoudige instruksies / opdragte  

• Hervertel eie nuus  

• Hervertel 'n storie wat gehoor of gelees is  

 

 

Luister na ‘n storie 

Dom vrae en slim kinders                                                                                                                
deur Fanie Viljoen 

"Ek kan dit nie glo nie!" sê Johan.  Hy wys na die koerant. "Môrenuus berig dat die meeste mense 

dink skole moet heeldag oop wees." 

Mosa frons.  Sy sit haar koerant neer.  "Dit kan nie wees nie. Die Bulletin het ook navorsing 

gedoen.  Dit wys dat die meeste mense dink die skoolure moet bly soos dit is." 

"Ek wil defnitief nie langer skoolgaan nie," sê Johan.  "Ek hou nie eens van skool nie!"  Hy lyk 

sommer omgeskrap.  "Hoe kan twee koerante se nuus só van mekaar verskil?" 

"Wag, ek sal uitvind," sê Mosa.  Sy spring op en hardloop die huis in. 

Na ‘n ruk kom sy terug.  "Ek het hulle gebel.  Ek weet nou hoekom die resultate verskil," sê sy. 

"Hulle vrae het verskil!" Sy wys die papiertjie waarop sy die vrae neergeskryf het vir Johan. 

Môrenuus:  Siende dat kinders al hoe dommer word, dink u skole moet heeldag oopbly? 

Die Bulletin:  Dink u skole moet heeldag oopbly? 
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Johan lag verlig.  "Natuurlik! Hulle sou mos nooit dieselfde antwoorde gekry het nie.  Ek dink ons 

moet ‘n e-pos aan Môrenuus stuur om hulle te vertel dat kinders slimmer is as wat hulle dink.  En 

dat daar niks fout is met skoolure nie!" 

 

Luisterbegrip:  Memorandum 

1. Johan en Mosa (2) 

2. Môrenuus en Bulletin (2) 

3. vrae (1) 

 

Taalspeletjie 

1. Kinders is soos hulle ouers.  (1) 

2. ‘n Storie opmaak wat nie waar is nie.  (1) 

3. Ek het iewers iets gehoor.  (1) 

4. kat  muis (2) 

5. Gepaste prent  (1) 

6. Gepaste prent  (1) 

 

Oefen luister en praat 

• Lees gedig saam met leerders. 

• Leerders dra gedig voor. 

Antwoorde: 

1. muis, tuis, huis  (3) 

2. “… eet nie eens…”  (1) 

3. ‘n Rekenaarmuis  (1) 

4. Dit is nie ‘n lewendige muis nie.  (1) 
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Leesbegrip: lees 'n storie met dialoog  

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

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

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, met behulp van kontekstuele leidrade  

• Bespreek intrige, ruimte en karakters  

• Bespreek gebeure in die verhaal  

• Reageer op die storie  

• Som die storie op  

• Identifiseer watter dele van die verhaal dialog is  

• Rolspeel die storie of 'n gedeelte van die storie  

 

Lees 'n dagboek / dagboek inskrywings / gedig  

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van titel  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade  

• Identifiseer en bespreek die skrywer / verteller  

• Druk gevoelens uit wat deur die teks gestimuleer is  

 

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Lê verbande met eie ervaring  

 
 

Leesbegrip 

Merk die begripstoets volgens die memorandum. 

1. D. winkelsentrum  (1) 

2. B. Die tannie  se motor  (1) 

3. A. Hy het ‘n goeie plan gekry.  (1) 

4. Oortjies het gesweet  en die termometer  wys 30°C.  (2) 

 

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is 

Laat leerders die twee teskte bespreek.  Aanvaar enige relevante motivering vir die keuse van die 
teks. 
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Skryf en aanbied 

Skryf 'n storie met dialoog  

• Kies toepaslike inhoud  

• Gebruik die raam  

• Gebruik die direkte rede vir dialoog  

• Brei Brei sinne uit deur die byvoeging van byvoeglike naamwoorde en bywoorde  

• Gebruik uitgebreide woordeskat  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling en punktuasie  

 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Memorandum:  Sinsoorte 

1. Uitroepsin  

2. Vraagsin 

3. Stelsin 

4. Bevelsin 

 

Memorandum:  Direkte rede 

1. Mnr. Motsepa sê:  "Ek sien jy sluit jou hond in die motor toe. " 

2. Tannie Judy sê:  "Ek gaan net gou kos koop. " 

3. Mnr. Motsepa sê:  "Oortjies kry baie warm in die motor. " 

4. Tannie Judy sê:  "Ek het nie gedink dat die winkel so besig sou wees nie. " 

5. Mnr Motsepa sê:  "Oortjies is baie dors. " 

6. Tannie Judy sê: "Ek sal nooit weer vir Oortjies in die motor los nie. " 

7. Mnr. Motsepa sê: "Totsiens Judy, mooi dag vir jou. " 

8. Tannie Judy sê: "Dankie meneer Motsepa, dieselfde vir u. " 

 


