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Luister en praat 

Luister- en Praatstrategieë 
Luister na en bespreek die gedig 
• Deel idees en ervarings en toon begrip van konsepte. 

• Beantwoord vrae. 

• Verduidelik aan ’n vriend waarom jy van ’n spesifieke gedig hou. 

Voorbereide hardoplees: 
• Toon, stemprojeksie, uitspraak, frasering, oogkontak. 

• Gee aandag aan leestekens. 

• Gebruik gepaste liggaamstaal. 

 

Luisterteks 

Verduidelik kenmerke van ‘n gedig. Laat leerders na die titel en die prentjie kyk en voorspel waaroor die gedig gaan. 

Daarna maak hul hul boeke toe en luister na die gedig 

 

Luistertoets: Memorandum 

1. ‘n Dogtertjie wat oor iemand droom. 

2. magrietjies 

3. geel 

4. Iemand wat die heeltyd oor ‘n persoon droom. 

5. Ja, want die digter droom in elke klas oor die ander persoon. 

6. Geel magrietjie tuimel oor my tong/ woorde wat groei.  

7. Haar hart word maklik seer.  

8. Omdat sy van die ander persoon hou.  

9. Sy hoop dat die ander persoon ook baie oor haar droom.  

10 Leerder se eie antwoord.  

 

Lees & kyk 

Literêre teks: gedigte 
Leesmetodes: 
• Onafhanklike lees. 

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

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

 

Poësie: 
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Belangrikste kenmerke van ’n gedig: 

• interne struktuur van ’n gedig soos beeldspraak/stylfigure, rym, ritme; 

• uiterlike bou van ’n gedig soos reëls, strofes, tipografie; 

• figuurlike betekenis; 

• atmosfeer; 

• tema en boodskap 

 

Lees & kyk 

Leerders oefen om gedig te lees. Lees hardop in die klas voor. 

 

Skryf en aanbied 

Kreatiewe skryf: eie gedig 
Strofe-konvensies: 
• Struktuur van ’n strofe. 

• Gebruik voegwoorde vir samehang. 

• Gebruik ’n verskeidenheid sinsoorte, -lengtes en –strukture. 

• Gepaste taalgebruik. 

• Gepaste gebruik van figuurlike taal. 

Fokus op die skryfproses: 
• Beplanning. 

• Konsep. 

• Hersiening. 

• Redigering. 

• Proeflees en aanbieding van finale konsep. 

Skryf ’n gedig. 
 

Skryf ‘n gedig 

Verduidelik aan die leerders wat die vereistes van die gedig is. Leerders skryf eie gedig volgens die opdrag in die 
leerderboek. 

  

Taalstruktuur- en konvensies 

Skryftekens 

Verduidelik die gebruik van verskillende skryftekens.  

 

Meervoude en verkleinwoorde 

Verduidelik wat meervoude en verkleinwoorde is. Verduidelik die betekenis van die die woorde. 

Geslag 
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Verduidelik wat geslag is. Verduidelik die betekenis van die woorde. 

 

Woordeskat 

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

verstaan. 

 


