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Luisterbegrip: luister na inligtingstekste, byvoorbeeld 'n feitelike vertelling of eenvoudige nuusberig  

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

• Beantwoord vrae  

• Beskryf die gebeurtenis  

• Deel idees en lug eie mening  

 

Gee 'n feitelike vertelling van 'n nuusgebeurtenis wat op persoonlike ervaring gebaseer is  

• Vertel oor / beskryf die voorval in ten minste 3 sinne  

• Kies gepaste inhoud  

• Vertel in die korrekte volgorde  

 
Luisterbegrip:  Verduidelik die luisterproses aan die leerders.  

• Leerders luister eers terwyl die teks duidelik en teen ‘n gepaste tempo voorgelees word. 

• Lees en bespreek dan die vrae met die leerders. 

• Lees die teks weer voor en laat die leerders toe om die vrae te beantwoord. 

Die luisterteks - nuusberig 

Op 2 Februarie is ‘n fietsryer, Johan Botha (19 jaar) in Langstraat in Bloemfontein deur ‘n motor 

raakgery.  Die motor het amper teen ‘n bus ook gebots. 

Mense wat die ongeluk gesien gebeur het, het dadelik die ambulansdiens gebel.  Die 

ambulansdiens was binne minute op die toneel.  Hulle het die seun op ‘n draagbaar getel en in die 

ambulans gelaai.  Daarna het die ambulans die seun na die hospitaal geneem. 

 

1. B. 2 Februarie  (1) 

2. C. Fiets te ry  (1) 

3. A. Johan Botha  (1) 

4. C. Negentien jaar (1) 

5. D. mense wat die ongeluk gesien het  (1) 

6. B. ‘n Fiets en ‘n motor  (1) 

7. A. Hulle neem siek mense na die hospitaal  (1) 

8. C. Hulle was gou daar  (1) 
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9. Ja, fietsryer bus (2) 

 Totaal: (10) 

 

Luister en praat: 

Gee 'n feitelike vertelling van 'n nuusgebeurtenis wat op persoonlike ervaring gebaseer is  

• Vertel oor / beskryf die voorval in ten minste 3 sinne  

• Kies gepaste inhoud  

• Vertel in die korrekte volgorde  

Luister na en reageer op eenvoudige, mondelinge aanwysings  

• Volg die voorskrifte  

• Toon begrip van woordeskat wat met rigting verband hou, byvoorbeeld links, regs, bo, onder  

Oefen luister en praat  

(kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Reageer op instruksies  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie 

 

Praat 

Vertel ‘n storie 

Leerders vertel van ‘n ongeluk wat gebeur het. Laat hulle die kopkaart gebruik om die vertelling te 

beplan.  Gee leiding deur woordeskat en die struktuur van die vertelling te verduidelik. 

 

Luister na aanwysings: 

• Begin aan die punt van West Drive by jou huis. 

• Ry tot by ABSA waar jy vir jou ma moet geld trek. 

• Ry reguit aan met West Drive en draai regs in North Road. 

• Ry tot by die munisipaliteit en betaal julle rekening. 

• Draai af in East Drive en volg dan River Way. 

• Stop by die dokter op die hoek van River Way en Broadway street.  Betaal julle rekening. 

• Ry af in Broadway Street tot by South Road. 
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• Draai af in South Road sodat jy by Spar kan stop om brood en melk te koop. 

• Volg South Road tot by West Drive. 

• Draai af in West Drive om weer by jou huis te wees. 

 

Dra ‘n eenvoudige rympie voor. 

Lees die gedig aan die leerders. Laat leerders dit ‘n paar keer herhaal deur in groepe of as geheel 
saam met onderwyser te lees.  Laat individuele leerders toe om gedig voor te lees / dra. 

 

Taalspeletjie 

skoen, loer 

vrou, blou 

brood, woon 

klein, feit 

 

Lees & kyk 

Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks soos 'n feitelike vertelling of 'n nuusberig  

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

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

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld deur voorspellings te maak en kontekstuele leidrade te gebruik om 

betekenis te skep  

• Bespreek die titel en kop van nuusberigte / bespreek opskrifte en subopskrifte  

 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Beantwoord vrae oor die hoofgedagte en spesifieke besonderhede  

• Verduidelik betekenis van onbekende woorde  

• Lees 'n eenvoudige kaart  

• Identifiseer plekke op 'n kaart  

• Volg 'n roete op 'n kaart  

• Beskryf 'n roete op die kaart met woordeskat wat met rigting verband hou  

 

Besin oor tekste wat gelees is  

• Vertel die storie of verduidelik hoofgedagtes  
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Memorandum:  Inligtingteks en kaart 

1. A. Om ‘n plek te beskryf  (1) 

2. A. Ooste  (1) 

3. D. Weste  (1) 

4. B. Noorde  (1) 

5. C. Suide  (1) 

6. D. Weste  (1) 

7. Roomys-kombi  (1) 

8. Poskantoor  (1) 

9. Jannie se huis  (1) 

10. Roomys-kombi  (1) 

 Totaal: (10) 

 

Memorandum:  Artikel 

1. C. Raad oor ‘n sterk fiets  (1) 

2. A. Iets wat gemaak is om lank te hou  (1) 

3. C. Om die leser se aandag te trek  (1) 

4. D. Om aan vas te hou  (1) 

5. Ja, want ek wil graag ‘n (sterk) fiets hê.  

Nee, ek hou nie van fietsry nie.   (Aanvaar relevante verduideliking). 

 

(1) 

6.1 handvatsels  (1) 

6.2 saal  (1) 

6.3 wiele  (1) 

6.4 speke  (1) 

6.5 trap(pe)  (1) 

Totaal:  10 
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Skryf en aanbied 

Skryf 'n feitelike verhaal of skryf 'n nuusgebeurtenis wat op persoonlike ervaring gebaseer is  

• Skryf sinne oor 'n gebeurtenis aan die hand van 'n raam  

• Kies toepaslike inhoud  

• Skep 'n titel  

• Gebruik gepaste woordeskat  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling en punktuasie  

• Korrigeer spelling aan die hand van 'n woordeboek  

 

Byskrifte by 'n eenvoudige kaart  

• Skryf die name van die plekke en ander kenmerke op die kaart  

 
 

Skryf ‘n paragraaf & voltooi byskrifte op ‘n kaart 

Gesels oor ‘n ongeluk. Leerder moet vertel hoe die ongeluk gebeur het deur die gegewe raam te 
gebruik. Voltooi die byskrifte op die kaart.  Staan leerders by met woordeskat. 

 

Taalstukture- en konvensies 

Spelling 

Laat leerders die spelwoorde leer en ‘n speltoets skryf. 

 

Punktuasie 

1. Die man se naam is Robert.  (3) 

2. Ek bly in Kortstraat.  (3) 

3. Ek speel vleis,  rys en groente.  (3) 

4. Hulle speel sokker,  netbal en hokkie.  (3) 

5. Waar bly jy?  (2) 

6. Hoe oud is jy?  (2) 

7. Sjoe!  dis warm.  (3) 

8. Eina! dit was seer.   (3) 

Totaal: 22 
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Afkortings 

Leerders leer die afkortings en skryf ‘n klastoets daaroor. 

 

 


