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Onderwysersgids: Graad  5 

Kwartaal 1:  Week 5 & 6 
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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  

 

Rolspeel 'n bekende situasie  

• Neem deel aan 'n dialoog  

• Sluit belangrike inligting in  

• Geruik korrekte tydsvorme (teenwoordige tyd)  

 

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  

 

 

Luisterteks 

Son en Wind daag mekaar 

Son en wind was in ‘n kompetisie met mekaar.  Hulle het gestry oor wie die sterkte is. 

“Ek is die grootste en sterkste” sê Wind, “want ek kan waai waar ek wil.” 

Son het net geglimlag: “Dis wat jy dink, ek is baie sterker as jy!” 

“Ons sal maar moet kyk wie die sterkste is,” sê Wind.  “Sien jy daardie man wat is teen die berg 
prober uitklim?  Ek sal eerste sy dik baadjie van sy lyf afkry.” 

“Son glimlag net en sê: “Kom ons kyk, probeer jy eerste, dan sal ek probeer.” 

Wind sing eers, dan fluit hy en begin suis en suis, raas en raas en waai en waai.  “Hoee, hoee, 
hoee” huil wind. Die man hou sy baadjie styf vas en skuil agter ‘n rots om van wind af weg te kom. 
Naderhand raak wind se asem op en hy gaan lê.  
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“Goed, nou is dit my beurt,” sê Son.  Son bly tjoepstil, maar word al warmer en warmer.  Hy skyn 
skerp op die aarde neer.  Die man kry later só warm dat hy sy mus afhaal en sy handsoeke en 
baadjie uittrek.  

Son het net geglimlag en niks verder gesê nie. 

 

Luistertoets:  memorandum 

1. drie (1) 

2. Son en Wind (2) 

3. Op ‘n berg (1) 

4. Wind en Son het gestry oor wie die grootste en sterkste is.  

Wind het gesê dat hulle moet kyk wie die sterkste is.  

Son het geantwoord: “”Kom ons kyk.”  

Wind het eers gesing.  

Son het gewag totdat wind se asem op was.  

Die man het warm gekry en sy baadjie uitgetrek.  

 

 
 

 

(6) 

5. Son,  want die man het sy baadjie uitgetrek omdat Son warm geskryn het. (2) 

 

Rolspel 

Laat leerders ‘n rolspel oor die verhaal of enige ander verhaal doen. 

 

Dra ‘n gedig 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.  
Verduidelik moeilike woorde. 

 

Taalspeletjie 

1. TB 

2. kg 

3. nr. 

4. bl. 

5. TV 
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Gee en volg eenvoudige instruksies 

Gee die instruksies aan die leerders.  Laat hulle die prentjie en die opdrag in hul werkboeke voltooi. 

• Teken ‘n sirkel in jou boek. 

• Teken ‘n linkeroog in die sirkel. 

• Teken ‘n regteroog in die sirkel. 

• Teken ‘n neus in die sirkel. 

• Teken ‘n mond wat glimlag in die sirkel. 

• Teken vlamme aan die buitekant van die sirkel. 

• Kleur die sirkel geel in. 

• Gee jou tekening ‘n naam. 

 

Hervertel eie nuus 

Leerders vertel eie nuus informeel. 

 

Leesbegrip: lees 'n storie met dialoog  

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

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

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, 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 in dialoogvorm is  

• Rolspeel die storie of 'n gedeelte van die storie  

 

Lees ‘n storie 

Lees die storie “Son en Wind daag mekaar” saam met leerders.  Al die subvaardighede wat vereis 
word, is reeds in die luistertoets gedoen.  Beklemtoon en verduidelik aan leerders wat ‘n dialoog is. 
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Lees ‘n dagboekinskrywing 

Lees 'n dagboek / dagboekinskrywing  

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

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kyk na prente, gebruik 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  

 

Gesels saam met jou maats en onderwyser 

Bespreek die vrae in klasverband. 

 

Memorandum:  Dagboekinskrywing 

1. Bang / onseker / selfbewus.   

2. Ja, die ander het nie vir hom / haar gelag nie / dit was lekker om die liedjie te  
sing.  

 

3. Leerder se eie antwoord.  

4. bang / onseker  

5. Ja, want niemand het vir die karakter gelag nie.  (Aanvaar enige relevante 
antwoord)  

 

6. Ja, want ek was ook al bang om voor my maats te praat. (Aanvaar enige relevante 
antwoord)  

 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n kort boodskap  

• Kies toepaslike inhoud  

• Organiseer inhoud in logiese volgorde  

• Gebruik korrekte formaat  

• Gebruik korrekte sinskonstruksies  

 

Skryf 'n paragraaf oor 'n karakter / karakters  

• Gebruik beskrywende woorde  

• Organiseer inhoud in 'n logiese volgorde  

• Gebruik verbindingswoorde  

• Kontroleer spelling en leestekens  
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Taalstruktuur en -konvensies 

1. Hy lees ‘n storie. (1) 

2. Sy skryf  ‘n boodskap. (1) 

3. Die dokter ondersoek my. (1) 

4. Die son skyn  warm.  (1) 

5. Die wind waai.  (1) 

6. Son en Wind stry elke dag. (1) 

7. Thandi wen  die kompetisie. (1) 

8. Ek vertel ‘n storie. (1) 

9. Son glimlag vir Wind. (1) 

10. Ek sal nie voor die hele klas kan praat nie. (1) 

 


