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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na en voer instruksies uit byvoorbeeld resep / instruksies vir die vervaardiging, 
of hoe om iets te doen  

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

• Bespreek spesifieke besonderhede van die teks  

• Vra vrae om inligting te bekom  

• Luister en reageer gepas  

Gee instruksies (ten minste twee stappe)  

• Gebruik gepaste woordeskat  

• Gebruik werkwoorde korrek  

• Gee instruksies in die korrekte volgorde  

Klassifiseer dinge  

• Verdeel items in groepe volgens spesifieke kriteria  

• Verduidelik waarom dinge saam hoort  

Oefen luister en praat (gedeelde teks)  

• Reageer op instruksies  

• Gee en volg eenvoudige instruksies / opdragte  

 

 

Luister na instruksies om ‘n voorwerp te maak 

• Leerders moet ‘n vierkantige stuk papier en potlode hê. 

• Lees die onderstaande instruksies (stap 1 – 3) aan die leerders. Hulle moet eers sit en luister. 

Lees dan die instruksies ‘n tweede keer en nou moet hulle, terwyl hulle luister, die opdrag 

uitvoer. 

• Moenie vir hulle sê wat hulle gaan vou nie. Laat hulle eers luister en visualiseer wat gevou 

word. 

Ons vou ‘n hondjie 

Stap 1: Sit ‘n vierkantige papier voor jou. Draai die papier sodat die een hoek na jou kyk. Die 
papier lyk nou soos ‘n diamant. 

Stap 2: Vou die boonste punt van die papier tot by die onderste punt sodat jy ‘n driehoek het. 

Stap 3: Vou albei die boonste hoeke van die driehoek se punte sodat dit gelyk is met die sye 
van die driehoek. 

 Bespreek nou met die leerders wat die voorwerp is. 

Stap 4: Teken nou vir jou hond ogies, ‘n mond en ‘n neus. 

Stap 5: Plak die hond in jou werkboek. 

Stap 6: Skryf jou hond se naam onderaan. 
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Gee instruksies 

Bespreek in klasverband hoe om gebakte eiers te maak. 

 

Klassifiseer dinge 

Verduidelik aan leerders wat die verskil tussen bestanddele en gereedskap is.  Laat hulle die kolom voltooi. 

 

Memorandum 

Bestanddele Gereedskap 

botter pan 

eiers stoof 

sout spaan 

 bord 

 

Lees en kyk 

Leesbegrip: lees 'n prosedure-teks, byvoorbeeld 'n resep / instruksies  

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

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

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade  

• Bespreek spesifieke besonderhede  

• Bespreek volgorde van instruksies  

Lees 'n inligtingsteks met visuele komponente, byvoorbeeld 'n plakkaat / pamflet  

• Pre-lees: voorspel volgens titel / prent / illustrasie  

• Vra en beantwoord vrae  

• Verduidelik hoofgedagte  

• Interpreteer visuele teks  

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

• Bespreek emosionele reaksie op teks  
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Leesbegrip:  Storie - Memorandum 

Merk die begripstoets volgens die memorandum. 

1. wenke  kokke  (2) 

2. B. Om vir hom goeie planne te gee (1) 

3. D. Iemand wat kos maak (1) 

4. vyf (1) 

5. rondskuif (1) 

6. lepel  klitser (2) 

7. aartappelskiller (1) 

8. kraak  eierdop koppie bak (4) 

9. seerkry / bloei (1) 

10. Ja, want dit is goeie wenke / almal maak kos. Nee, almal hou nie van kos maak nie. 

Aanvaar relevante antwoord. 

 

(1) 

 

Lees die resep en gesels saam 

• Verduidelik kenmerke van ‘n resep en laat die leerders al die werkwoorde onderstreep. 
• Lees die resep in die leerderboek voor terwyl die leerders in hul boeke volg. 

Gesels in klasverband 

• Bespreek die vrae in klasverband.  

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n prosedureteks, byvoorbeeld 'n resep / instruksies  

• Voltooi besonderhede in 'n raam  

• Hou by onderwerp  

• Gebruik gepaste woordkeuse, spelling en leestekens  

Skryf en ontwerp 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat / pamflet / kennisgewing  

• Gebruik korrekte formaat  

• Kies toepaslike inligting en woordkeuse  

• Gebruik ontwerpselemente soos kleur en verskillende lettertipe en -groottes  
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Skryf ‘n resep 

Verduidelik die formaat van die resep aan die leerders. 

NB:  Die stappe by die metode moet elke keer met ‘n werkwoord begin. 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Verduidelik sinonieme en antonieme aan leerders.  Leerders leer sinonieme en antonieme. 

 

 

 

 

 

 


