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Luister en praat: 

Luisterbegrip: luister na 'n gedig of 'n lied  

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

• Praat oor die gedig en waaroor dit handel  

• Bring dit in verband met eie ervaringe  

• Identifiseer rym en ritme  

• Gee persoonlike reaksie op die gedig (of jy van die gedig hou of nie)  

 

Dra die gedig voor  

• Spreek die woorde korrek uit  

• Toon begrip vir die gedig  

• Dra die gedig met ritme voor  

 

Oefen luister en praat / hardoplees  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Spreek die woorde korrek uit teen die gepaste pas en tempo  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee eenvoudige instruksies en voer dit uit  

• Vertel eie nuus  

 

 

Wintertyd  (verwerk) 

Piet Swanepoel 

Die winter is ‘n lekker tyd                                                                                                                   
want dan slag Pa ‘n bees                                                                                                                      
en stamp ons dik-dik bene uit                                                                                                             
en vier met murgbrood fees. 

‘n Kampvuur is ‘n lekker ding                                                                                                                        
as koue windjies buite waai                                                                                                                  
en ons sit almal in ‘n kring                                                                                                                    
en geniet dit terwyl ons worsie braai.  

‘n Pa is net die regte ou                                                                                                                        
om ma en kinders te bederf                                                                                                                      
as hy met die knipmes ewe gou                                                                                                          
vir almal stukkies biltong kerf.                                               

Ja, wintertyd is heerlikheid                                                                                                                 
met kampvuur, worsies en ‘n pa                                                                                                           
wat sommer uit plesierigheid                                                                                                               
die biltong bring nog voor ons vra! 
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Memorandum:  Gedig 

Bespreek die prent saam met leerders.  Verduidelik die luisterproses. 

1. boomstompe 

2. bees 

3. buite in die veld 

4. biltong 

5. winter 

6.1 fees 

6.2 kring 

6.3 gou 

6.4 vra 

7. Dui ritme van gedig aan deur hande te klap of op ‘n tafel of ‘n drom te slaan.  Leerders kan 
ook saam klap terwyl al saam die gedig lees. 

 

Taalspeletjie:  Memorandum 

vleis fees 

fluit vang 

vuil flou 

fout vel 

vis fyn 

 

Leesbegrip: lees 'n gedig of gedigte  

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

• Bespreek die tema en hoofgedagtes in die gedig  

• Bespreek ritme en rym (alliterasie en assonansie)  

• Bespreek klanknabootsende woorde  (Gogga-parade) 

• Bespreek vergelykings  

• Beantwoord vrae oor die gedig (mondeling of skriftelik)  

 

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Vergelyk boeke, stories en tekste wat voorheen gelees is  
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Leesbegrip:  Memorandum 

1. Oor rykdom (geld) en myne  (1) 

2. G  (1) 

3. C. Uit die aarde (1) 

4. A.  Mense is meer werd as goud en diamante  (1) 

5. D. Die digter wonder of “Rykdom” belangrik is. (1) 

6. Waar, dit word gebruik om vuur meet e maak.  (2) 

7.1 waarde (1) 

7.2 lippe (1) 

8. Gauteng (1) 

9. blink (1) 

10.  Ringe / juwele /hangertjies (aanvaar enige korrekte antwoord) (1) 

11. “of kry kos oor hul lippe.”  (1) 

12.  Leerder se eie keuse met eie motivering.  (2) 

[15] 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n eenvoudige gedig aan die hand van 'n raamwerk, of met rymende sinne  

• Herhaal dieselfde struktuur om 'n poëtiese patroon en ritme te skep  

• Gebruik klanknabootsende woorde  

• Gebruik woorde wat met dieselfde klanke begin  

Skryf oor gedigte  

• Verduidelik waaroor gedigte handel  

• Druk gevoelens oor die gedig uit  
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Memorandum:  Gedig 

‘n Kat sê eendag vir ‘n muis: 

“Ek voel tog so alleen, 

kom speel met my in die huis, 

dan gee ek jou ‘n been! 

Wir-r hardloop muis. 

 

“Nee, dankie,” sê die slimme muis. 

“Ek bly maar weg van jou- 

by katte voel ek glad nie tuis, 

hul wil my beentjies kou!” 

Kaplaks!  vang kat amper vir muis. 

[10] 

 

Taalstrukture en -konvensies:  memorandum 

1. jelliepoeier 

2. eierhouer 

3. melkskommel 

4. wintertyd 

5. kampvuur 

6. piekniekkombers 

7. jelliepoeding 

8. handskoene 

9. dagboek 

10. Saterdagmiddag 

 

 

 


