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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na stories  

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

• (Kies uit kontemporêre, realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike verslae / avontuurverhale / snaakse 

stories / fantasie / werklike lewenstories / historiese fiksie)  

• Beantwoord letterlike vrae  

• Beantwoord meer komplekse vrae, byvoorbeeld: Waarom doen hulle dit nie ...? Wat sou jy doen ...?  

• Druk gevoelens en menings uit  

• Teken relevante inligting uit die storie met behulp van die sleutelwoorde aan  

• Merk / voltooi visuele teks, byvoorbeeld 'n diagram of tabel oor die storie  

Hervertel die storie  

• Gebruik verlede tyd en korrekte volgorde  

• Gebruik verbindingswoorde  

Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks vir die dag)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n kort gedig of rympie op  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Vertel eie ervarings  

 

 

Luisterteks 

• Lees eers die teks aan die leerders terwyl hulle sit en luister. 

• Lees dan die vrae saam met die leerders deur. 

• Lees die teks vir ‘n tweede keer.  Leerders kan aantekeninge maak. 

• Leerders beantwoord die vrae 

Harlekyn, hanswors en nar uit die sirkus 

Op ‘n dag het die baas van die sirkus besluit dat narre, hansworse en harlekyne nie meer aan die 

sirkukvertonings mag deelneem nie. Dit was ‘n swaar slag vir Nakkie die nar, Hardy Harlekyn en Hannes 

Hanswors. 

Al drie hierdie grapmakers het in die sirkus grootgeword. Dit was ál wêreld wat hulle geken het.  Hulle 

moed het tot in hulle skoene gesak. 

Hulle stap stadig deur die dorp met hul sirkusklere aan.  Skielik storm ‘n man met ‘n wit jas uit ‘n groot 

gebou uit. “Dankie tog! Die kinder-pasiënte kan nie meer wag nie. Sal julle asseblief die kinders se lewe 

kom opvrolik?”   

So het dit gebeur die harlekyn, die hanswors en die nar in hospitale begin werk het om siek kinders se 

harte bly te maak. Hulle het met bosse ballonne rondgestap en vir kinders ballonne uitgedeel.  Wanneer 
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‘n kind in ‘n hospitaal verjaar het, het hulle ‘n groot partytjie gehou en al die kinders laat skater van die 

lag.  Die drie grapjasse was baie gelukkig oor hulle nuwe werk en het breed geglimlag. 

 

Memorandum: Luistertoets 

1. B. die baas 

2. C. in die sirkus 

3. A. jy is sonder hoop 

4. B. ‘n dokter 

5. D. Iemand wat mense laat  

6.1 Nakkie die nar  

6.2 Hardy Harlekyn 

6.3 Hannes Hanswors 

7. partytjie lag 

8. Hulle was moedeloos /hartseer/hulle het nie werk gehad nie.  

9. Nee, want as jy in die hospitaal is, is jy siek.  

10 Ja, want hulle het siek kinders se harte bly gemaak.  

 

Voltooi die diagram 

• Bespreek die storie van die nar, harlekyn en hanswors.  Laat leerders binne klasverband die 
storie d.m.v. die diagram voorstel. 

• Gee leiding sodat hulle die diagram kan voltooi. Hulle kan tekeninge ook in die diagram insluit. 

 

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 

1. nefie sterk niggie mooi 
2. brille goeie 
3. hare pragtigste 
4. mense groot sterk  
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Lees en kyk 

Leesbegrip: lees stories  

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

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

• Lees vir besonderhede en gebruik kontekstuele leidrade om betekenis te vind  

• Identifiseer en lewer kommentaar op die intrige  

• Gee redes vir aksie  

• Verstaan die woordeskat  

• Beantwoord vrae oor die storie  

• Hervertel storie in die korrekte volgorde (mondeling of skriftelik)  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Bring lees in verband met eie ervaring  

 

Leesbegrip: Memorandum 

1. hond haas 

2. hond haas 

3. B. Die hond is te stadig 

4. D. “sit die haas agterna” 

5. A. “lekker vet haas vir my gevang.” 

6. Die haas was vinniger as die hond / die hond was te stadig / die haas het van links na regs 
gespring en die hond kon hom nie vang nie. (aanvaar enige een)  

7. Nee, want ‘n hond (diere) kan nie praat nie.  

8. Ja, want dan kan ek die die haas eet. 

Nee, want ek sal nie haasvleis eet nie / ek het nie ‘n hond nie / ek sal nie daarvan hou dat my 
hond ‘n haas moet doodmaak nie / ek hou nie daarvan dat diere doodgemaak word nie.  
(Aanvaar relevante antwoord) 

9.1 Hond en sy baas het gaan stap.  

9.2 Hond sien ‘n haas wat onder ‘n bos wegkruip. 

9.3 Hond sit die haas agterna.  

9.4 Haas hardloop en spring vining van links na regs.  

9.5 Hond kon nie die haas vang nie.  
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Skryf en aanbied 

Verduidelik die stappe in die leerderboek.  Leerders skryf storie. 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Voornaamwoorde 

1. ek my 

2. hy sy syne 

3. sy haar hare 

4. hulle ons 

5. ek my 

6. myne 

7. jy jou 

8. julle 

9. sy haar 

10. hy sy 

 

Voorsetsels 

1. tussen 

2. buite in 

3. bo-op  

4. regs  

5. onder  

6. agter 

7. links regs  

8. voor  

9.  binne-in 

10. bo 
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Taalstruktuur en -konvensies 

Telwoorde 

1.  nege 

2. twintig 

3. drie-en-dertig 

4. honderd 

5. vierde 

6. twaalfde 

7. eerste 

8. twintigste 

 

Memorandum: Taalstruktuur en -konvensies 

1.1 rooi trekker flukse man (4) 

1.2 pers druiwe vinnige bakkie (4) 

2.1 vinnig (1) 

2.2 groot (1) 

3. een (1) 

4.1 bloedrooi (1) 

4.2 spekvet (1) 

5. hy syne (2) 

[15] 

 


