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Hardoplees 

Lees die inligtingteks oor TB hardop voor.  Onthou die volgende: 

• Jy moet die teks verstaan. Lees dus met gevoel. 

• Lees vlot en spreek jou woorde duidelik uit. 

• Lees hoorbaar. 

• Stop en haal asem by punte en kommas. 

• Maak oogkontak met die gehoor. 

 

Wat is TB? 

TB is ‘n afkorting vir “tuberkulose”.  
Mense asem TB-kieme in.  Dit gaan na 
hul longe. Bloed vat kieme deur jou 
hele liggaam en jy.                           
Dit gaan na jou bene                             
en longe en jy word                    
vreeslik siek. 

Hoe kry jy TB?   

As iemand met TB hoes, nies, spoeg of 
praat, beland daar druppels slym in 
die lug.  As jy dit inasem, kan jy TB                 
kr                        kry.                                                                                                     

Wat is die tekens                      
dat jy TB het? 

Jy sal begin hoes                                  
en jy sal gewig                                     
verloor.  Jy het nie ‘n eetlus                              
nie.  Daar kan bloed in jou spoeg wees 
en jy kan koors kry en sweet. 

Wat moet jy doen?  

 

Jy moet ‘n inspuiting kry om te keer 
dat jy nie TB kry nie.  As jy dink dat 
jy TB het, gaan dadelik dokter toe. 
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Hardoplees – Inligtingteks 
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 
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