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Luister en praat 
Kies uit kontemporêre realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike hervertellings/ avontuurverhale 
/ werklike lewensverhale  
• Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  
• Verduidelik stappe van die luisterproses  
• Voorspel wat volgende gaan gebeur  
• Beantwoord eenvoudige vrae  
• Hervertel 'n storie in die regte volgorde  
• Benoem die karakters in die storie korrek  
• Identifiseer karakters uit mondelinge beskrywings  
• Gee 'n persoonlike reaksie op die storie  
 
Gee 'n persoonlike hervertelling  
• Kies uit eie ervaring  
• Kies 'n toepaslike onderwerp  
• Bly by die onderwerp  
• Hervertel gebeurtenis in korrekte volgorde  

 

Luisterbegrip:  Lees die verhaal aan die leerders voor. Verduidelik weereens die prosedure vir die 

luistertoets: 

NB:  Moenie die opskrif van die storie vir die leerders lees nie. 

• 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 

Jumi en Motsamai se eerste skooldag 

Jumi en Motsamai en Motsamai stap skool toe .  Dit is hulle eerste dag terug by die skool na die 

skoolvakansie.  Jumi het bruin oë en bruin hare.  Haar hare is lank en sy maak dit met blou rekkies 

vas. Haar skoolklere is blou, grys en wit. In die somer dra sy ‘n wit hemp met ‘n grys rompie en 

wanneer dit koud is, trek sy haar blou trui aan.  Haar skoolskoene is swart. 

Motsamai het donker hare en donker oë. Hy het ‘n grys kortbroek en ‘n wit hemp.  Motsamai hou 

nie daarvan om ‘n trui te dra nie, maar vanoggend het hy sy blou skooltrui aangetrek, want dit was 

koud. Hy dra swart skoolskoene en al die kinders dra wit skoolkouse.  

Hulle is opgewonde om terug by die skool te wees. 
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Memorandum:  Luisterbegrip 

1. Jumi en Motsamai (2) 

2. D. Dit is die eerste dag van ‘n nuwe kwartaal by die skool.  (1) 

3. A. bruin (1) 

4. Onwaar, Motsamai het die trui aangetrek omdat dit die oggend koud was. (1) 

5. wit (1) 

6. B. Haar hare is lank.  (1) 

7. C. Jumi en Motsamai se eerste skooldag (1) 

8. Ja, want ek hou van grys, wit en blou (die kleure) / Nee, want ek hou nie van grys / 
wit / blou nie.  Aanvaar relevante antwoord. 

(1) 

9. Hulle gaan bly wees, want dan is dit vakansie.   (Aanvaar relevante antwoord) (1) 

 [10] 

 

Vertel ‘n storie oor 

Lees die storie weer aan die leerders en bespreek die prent.  Laat hulle die kopkaart gebruik om 
die vertelling te beplan.  Gee leiding deur woordeskat en die struktuur van die vertelling te 
verduidelik. 

 

Hervertel storie 
Rubriek vir mondeling 
Kriteria 1 2 3 4 5 
Inleiding is gepas, treffend, trek dadelik die gehoor se aandag.  Inhoud is 

van pas en bly by die onderwerp. 

     

Aanbieding is oortuigend. Natuurlike gebare en lyftaal en 

gesigsuitdrukkings. 

     

Stemtoonpas by inhoud en spreker is duidelik hoorbaar.  Handhaaf 

oogkontak met gehoor. 

     

Taalgebruik en woordeskat, gepaste styl om gehoor se aandag met 

oortuiging te behou.  

     

Totaal 20 ÷ 2 = 10 
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ITEM- EN FOUTONTLEDING:  GRAAD 4 EAT 
Kwartaal 2:  Taak 6 – Luistertoets 

Sleutel tot afkortings: 

Assesseringstegnieke (AT) Moeilikheidsgraad (MG) 

MVK Meervoudigekeusevraag M Maklik 

DV Direkte vraag G Gemiddeld 

OAV Oopantwoordvraag U Uitdagend 

 

Vraag Vaardigheid AT Subvaardigheid wat getoets word 
Om te toets of die leerder… 

MG Punte Aantal leerders 
wat minder as 
50% het 

Moontlike redes vir swak prestasie 

1. Luister & praat DV karakters in die verhaal kan identifiseer  M 2   

2. Luister & praat MVK letterlike vrae kan beantwoord M 1   

3. Luister & praat MVK letterlike vrae kan beantwoord M 1   

4. Luister &praat DV identifiseer of stelling waar of onwaar is en 

te kan motiveer 

G 1   

5. Luister & praat MVK letterlike vrae kan beantwoord M 1   

6. Luister & praat MVK ‘n afleiding kan maak oor inligting in teks  G 1   

7. Luister & praat MVK ‘n opskrif vir die storie te gee G 1   

8. Luister & praat DV eie mening oor teks uit te spreek  U 1   

9. Luister & praat DV ‘n voorspelling te maa ken dit te motiveer G 1   
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Vakverbeteringsprogram: 
Uitdaging Oplossing 

  
  
  
  
  

 


