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Luister en praat 

Bekendstelling: Self of ander 
• Onderrig bekendstellingskonvensies en -kenmerke 

• Taalgebruik 

Luister na ’n kortverhaal 
• Identifiseer kern en ondersteunende gedagtes van ’n kortverhaal. 

• Maak aantekeninge. 

• Deel idees en ervarings en toon begrip van konsepte. 

Vertel ’n storie oor 
• Vertel gebeure oor in korrekte volgorde. 

• Meld die karakters korrek. 

• Meld die tydlyn. 

Storievertelling 
• Onderrig konvensies van storievertelling: praatvaardighede, toon, uitspraak, tempo, intonasie, oogkontak, postuur, 

gebare 

• Vertel 'n storie uit eie ervaring  

 

Luisterteks 

Wie is ek? 

Ek. Wie is ek? Vanoggend, terwyl ek nog half aan die slaap is, kyk ek deur die venster om te sien of dit nog reën. Ek sien 

myself in die venster en en wonder – Wie is ek rêrig? Ek wil weet wie is ek – ekke. Ek wil nie weet wie is die mens wat 

ander mense dink ek is of die mens wat ek dink ek moet wees nie.  

Almal sê altyd elke mens is uniek. Jy het jou eie DNA. Daar is net een mens soos jy. Ek wonder of my maats ook soms 

oor dieselfde ding dink.  

Ek wonder waar ek regtig inpas? Ek wil graag voel dat ek iets beteken. Ek wil graag eendag iets bereik. Ek hoef nie ‘n 

beroemde persoon te wees nie, maar ek wil graag goed doen aan ander mense.  

Ek word uit my dagdroom geruk toe my ma my roep om ontbyt te kom eet. Ek sien dat ek laat is en sluk vinnig my ontbyt. 

Haastige stap ek in die straat af om betyds vir skool te wees. 

 

Luistertoets: Memorandum 

1. Iemand wat wonder wie hy / sy regtig is. / Iemand wat wil weet wat hy / sy eendag gaan bereik. / Iemand wat 
wonder wat ander mense van hom / haar dink.  

2. In die persoon se bed / slaapkamer.  

3. ‘n Skoolkind 

4. Reënerig 

5. Elke mens is enig in sy soort.  

6. Iets goeds vir ander mense doen.  

7. Toe sy / haar ma hom / haar roep vir ontbyt.  
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8. Ontbyt geëet.  

 

Vertel ‘n storie oor 

Laat leerders die bekendstelling van die twee karakters deurlees. Laat leerders hulself mondeling aan hul klasmaats 

bekend stel. Lê klem om die faktore wat in ag geneem moet word wanneer ‘n vertelling gedoen word.  

 

Lees & kyk 

Literêre teks: kortverhale 
• Belangrikste kenmerke van ’n literêre teks soos karakter, karakteruitbeelding, intrige, konflik, 

agtergrond, ruimte, verteller en tema. 

Die leesproses: 
• Pre-lees (Lei die teks in). 

• Tydens lees (kenmerke van die teks). 

• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, kontrasteer, evalueer). 

Pre-leesstrategieë: 
• Herken kenmerke van die teks soos titels, opskrifte, illustrasies. 

• Herken dele van die boek soos omslag, titelbladsy, indeks, hoofstukke, woordelys, indeks. 

Leesbegrip en leesstrategieë: 
• Vluglees en soeklees. 

• Aandagtige lees. 

• Visualisering. 

• Afleiding van betekenis en maak van gevolgtrekkings. 

• Onderskei tussen feit en mening. 

• Betekenisleer en woordeskatuitbreiding. 

 

Memorandum: Kortverhaal 

1. Charlie en ‘n nuwe seun  

2. C. Charlie en die nuwe seun  

3. D. die skool 

4. Anja 

5. Rooierig,  want die nuwe ou noem hom wortelkop.  

6.1 Sy oë is rooi.  

6.2 Almal hou van die nuwe seun.  

6.3 Hy kou heeltyd sy duimnael. Hy wil die toets by Charlie afskryf. Hy praat in die klas. Hy speel rugby. Hy het vir 

Charlie seergemaak. (Aanvaar relevante antwoord binne konteks.)  

7. Verteller  

8. Spanning tussen die seuns.  

9. Shaun het op Charlie se rug geval.  

 

Skryf en aanbied 
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Skryf ’n verhalende paragraaf 
Konvensies van ’n paragraaf: 
• Onderwerpsin van die paragraaf. 

• Kern en ondersteunende gedagtes. 

• Gebruik voegwoorde vir samehang. 

• Verduidelik vereistes t.o.v. teks soos die vertel van ’n storie. 

• Gebruik gepaste woorde en styl. 

• Skryf in die verlede tyd. 

Fokus op die skryfproses: 
• Beplanning. 

• Konsep. 

• Hersiening. 

• Redigering. 

• Proeflees en aanbieding van finale konsep. 

Skryf ’n storie wat gebaseer is op ’n persoonlike ervaring. 

 

Skryf ‘n paragraaf 

Verduidelik die kenmerke van ‘n verhalende paragraaf. Lees die voorbeeld van die verhalende paragraaf saam met 
leerders deur. Verduidelik aan leerders hoe om die paragraaf te skryf. 

  

Taalstruktuur- en konvensies 

Leestekens 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Ek wil by my ouma-hulle gaan kuier,  maar my suster wil by die huis bly.  

Ons moet vir Pa ’n kaartjie maak vir Vadersdag.  

Ma wat eet ons vir aandete?  

Susan sê: ”Erika het nie haar huiswerk gedoen nie juffrou.”  

Nicholas jy behoort jou te skaam!  

“Ek het nou genoeg gehad! ” skree die kwaai juffrou.  

Ek wil my ma bederf met ’n geskenkbewys van Woolworths.  

Dokter De Wet vra: ”Waar is mnr.  Johan van der Merwe se verslag? ” 

 

Klinkers en medeklinkers 

Verduidelik wat klinkers en medeklinkers is. Verduidelik lang klanke en diftonge. 

 

Lettergrepe 

Verduidelik wat oop en toe lettergrepe is. Verduidelik wanneer klinkers enkel bl yen wanneer dit verdubbel. 
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Afkortings, verkortings en akronieme 

Verduidelik wat die verskil tussen afkortings, verkortings en akronieme is. 

 

Woordeskat 

Verduidelik die woordeskat: Beter kommunikasie aan leerders. Sorg dat hulle die korrekte uitspraak van die woorde 

verstaan. 

 


