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VOORWOORD

Die Funda!-koerantbylae is aanvanklik deur die Stigting vir Bemagtiging deur 
Afrikaans (SBA) in vennootskap met Die Burger geskep as ’n praktiese instrument om 
onderrigondersteuning in die klaskamer te bied. Die publisering van nuwe bylaes het 
egter in 2016 tot ’n einde gekom, maar die behoefte waarin voorsien is, het beslis nie 
verdwyn nie.

Gevolglik het die SBA besluit om ’n samestelling van bylaes uit die verlede so aan te 
pas dat dit steeds met die huidige kurrikulum skakel en met vrug aangewend kan 
word as ondersteuning tot leesonderrig.

Getrou aan die karakter van die Funda!-koerantbylae, fokus hierdie verwerkte 
inhoud steeds op die algehele bevordering van die fundamentele beginsels van 
geletterdheid en geletterdheidsverwante vaardighede, insluitend luister, praat, 
leesbegrip, taal en skryfvaardighede.

Onderwysers kom voor ’n groot taak te staan wanneer aanbieding op so ’n wyse 
moet geskied dat elke leerder volgens sy unieke vermoëns binne groepverband 
gelei moet word. Dis juis hierdie uitdagings wat ons met die Funda!-bundel probeer 
aanspreek om onderwysers se hand te sterk.

Die bundel is ook ’n ondersteuningsmiddel vir onervare onderwysers in die saamstel 
van lesplanne en vorm deel van die SBA se missie om deurlopend ’n bydrae te maak 
tot kwaliteitonderrig.

Die SBA se wens is dat hierdie bundel ’n daadwerklike bydrae sal maak tot 
funksionele geletterdheid en onderwysers sowel as leerders sal bemagtig deur die 
oordrag van kennis, vaardighede en waardes.

SBA-bestuur en Direksie

INLEIDING

Funda! was oorspronklik ontwikkel om maandeliks vir ag maande van die jaar as 
insetsel in Die Burger aan sekere skole versprei te word. Die oogmerk was om aan 
skole, wat ’n gebrek aan leesmateriaal gehad het, sodanige materiaal te voorsien.

Die leesmateriaal en ander aktiwiteite wat in elke uitgawe voorgekom het, 
was gekoppel aan spesifieke aktiwiteite soos aangedui in die Kurrikulum en 
Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Afrikaans Huistaal vir die Intermediêre Fase, 
asook vir graad 7.

Ten einde onderwysers te ondersteun in die onderrig van leesvaardighede, is die 
leesmateriaal voorsien op drie verskillende leesvlakke, hoewel dit oor dieselfde 
onderwerpe gehandel het. Dit het die onderwyser in staat gestel om:
(a) die onderwerp van die leesstuk te gebruik as bronmateriaal tydens aktiwiteite vir 

luister en praat;
(b) al die leerders se woordeskat tot ’n basiese vlak uit te brei en sommige leerders 

die geleentheid te bied om gevorderde woordeskat rakende die onderwerp hul 
eie te maak;

(c) te differensieer in die klaskamer deur aan elke leerder leesmateriaal te gee wat 
op sy of haar eie leesvlak is tydens aktiwiteite vir lees en kyk;

(d) aktiwiteite gemik op pre-lees met die hele klasgroep te doen;
(e) die tekstipe met die hele klasgroep te bespreek voordat die leerders oorgaan 

na die werklike lees van die teks;
(f) vir die hele klasgroep spesifieke taalstruktuur en -konvensies aan te leer, terwyl 

gebruik gemaak word van voorbeelde wat in die leesmateriaal voorkom;
(g) skriftelike aktiwiteite vir die inoefening van taalstruktuur en -konvensies op 

gedifferensieerde wyse toe te pas; en
(h) die skryf en aanbied van leerders se eie werk te fundeer op ’n onderwerp 

waaroor die leerder op sy of haar eie leesvlak meer te wete gekom het en reeds 
die nodige woordeskat aangeleer het.
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LEES EN LEESONDERRIG

Lees is ’n komplekse proses waartydens die leser betekenis uit die geskrewe woord maak.

3.1 Leesvaardighede
Die volgende vaardighede word as belangrik vir die ontwikkeling van lees beskou en dit is noodsaaklik 
dat die leerder daarin onderrig moet word:

(a) fonemiese bewustheid – die kennis en vaardigheid om te begryp hoe foneme of spraakklanke 
verband hou met die gedrukte woord;

(b) dekoderingsvaardighede – die vermoë om letter-klankverhouding toe te pas en so bekende 
woorde te kan lees en nuwe woorde te dekodeer;

(c) vlotheid – die vermoë om vlot te kan lees;
(d) woordeskat en genoegsame voorkennis om leesbegrip te bevorder;
(e) aktiewe begripstrategieë om betekenis te maak van wat gelees is; en
(f) motivering om te lees.

Die leesvaardighede hieronder behoort deurgaans tydens die onderrig van alle vakke aangespreek 
te word:

(a) fonemiese bewustheid;
(b) dekoderingsvaardighede;
(c) die uitbouing van woordeskat en genoegsame voorkennis; en
(d) leesvlotheid.

3.2 Motivering om te lees
Leerders behoort gereeld aangemoedig te word om te lees. ’n Skool, fase of klas kan ’n lief-vir-lees-
jaarprogram ontwikkel om genotvolle leeservarings vir die leerders te verseker. So ’n program kan 
moontlik die volgende aktiwiteite insluit:

• die hou van ’n leesmarathon;
• sigwoordedag;
• om aan te trek soos ’n gunsteling karakter in ’n boek;
• ’n besoek aan die skool deur ’n skrywer van kinder- of jeugboeke; en
• gefokusde pretlees volgens 2-maandelikse temas, soos humor, die natuur, televisieprogramme, kuns 

en kunsvlyt, musiek en die natuur.

Gefokusde pretlees

Die onderwysers kan saamwerk en leeslyste van die boeke beskikbaar in die biblioteek, (of die graad 
se stoor) per graad, opstel oor onderwerpe waarop die onderwyser en die leerders ooreengekom het. 
Die leeslyste kan teen die kennisgewingbord van die biblioteek en/of die klaskamer opgesteek word. 
Hierdie leeslyste behoort die volgende inligting te bevat:

• die graad waarvoor dit bedoel is;
• die skrywer se voorletters en van;
• die boek se titel; en
• waar in die biblioteek die boek gevind kan word.

Die samestelling van die leeslyste help om ’n oorsig te verkry van die stand van die biblioteek se 
voorraad, asook watter temas oorvoorsien is. Beplan saam om die voorraad op ’n sistematiese wyse 
uit te brei.

Die jaarlange leesprogram, per graad, kan ’n langtermynprojek vir onderwysers wees. Die onderwy-
sers kan waarde tot die program toevoeg, deur elke jaar een of twee verdere items by die bestaande 
items by die leesprogram te voeg. So word die leesprogram uitgebrei, en verbreed.

Jaar 1

(a) Fokus op die samestelling van die jaar-leesprogram en die leeslyste per tema, per graad. Sorg dat 
al die grade nie terselfdertyd oor dieselfde tema lees nie.

Natuur Kuns
of
Humor

Troeteldiere TV
of
Musiek

Sport See/
Visse/
Skulpe

Graad 4 Jan.
Feb.

Julie
Aug.

Maart
April

Sep.
Okt.

Mei
Junie

Nov.
Des.

Graad 5 Julie
Aug.

Mei
Junie

Jan.
Feb.

Maart
April

Nov.
Des.

Sep.
Okt.

Graad 6 Maart
April

Nov.
Des.

Mei
Junie

Julie 
Aug.

Sep.
Okt.

Jan.
Feb.

Jaar-leesprogram Graad 4 tot 6

(b) Verdeel die hoë-frekwensie sigwoordelys wat die skool gebruik, in grade, volgens die fases, indien 
dit nog nie gedoen is nie.

Jaar 2

(a) Gebruik die lys oor die tekorte wat net hierbo die tabel bespreek is, om geskenklyste vir die 
biblioteek saam te stel. Persone wat graag iets vir die skool wil skenk, behoort aangemoedig 
te word om van die boeke op die geskenklys vir die skool te skenk. Maak seker dat hierdie 
geskenklyste baie sigbaar in die skool vertoon word, veral waar moontlike weldoeners dit 
kan raaksien.

(b) Gebruik gewone grootte ligbruin koeverte. Knip die driehoekige oorslaanflappie aan die 
bokant van die koevert, met ’n skerp skêr, gelyk met die lang kant van die koevert af. Gebruik 
koue lym en plak die koevert se agterkant teen die binnekant van die agterste blad van die 
biblioteekboek vas.

(c) Vluglees elke boek op die leeslys. Identifiseer hoogstens tien hoë-frekwensie sigwoorde in elke 
boek. Skryf dié sigwoorde op ’n helderkleurige kaart, wat net groot genoeg is om in die gewone 
koevert, wat teen die binnekant van die agterste blad geplak is, te pas. Skryf die bladsynommer 
waarop die sigwoord in die boek voorkom, op die kaart langs die woord neer. Maak seker dat 
die titel van die boek en die spesifieke graad bo-aan die kaart geskryf is. Dit werk baie goed as 
dieselfde kleur kaart vir ’n spesifieke tema gebruik word. Dra sorg dat elke hoë-frekwensie sigwoord 
ten minste een keer gedurende die jaar gekies word om op ’n gekleurde kaart geskryf te word.

Jaar 3

(a) Vul die temalyste per graad aan met nuwe voorraad wat die skool aangekoop het, of wat aan 
die skool geskenk is. Indien moontlik, voeg nuwe temas by die leesprogram, of vervang party 
daarvan met nuwe temas. Maak seker dat hierdie titels van die geskenklyste verwyder word, 
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wanneer dit ontvang word of gekoop is. Maak gekleurde kaarte en voltooi die sigwoorde soos 
beskryf in Jaar 2(b).

(b) Vluglees elke boek, per tema, op die leeslys. Gebruik ’n wit karton, groot genoeg om in die koevert 
te pas, en skryf die boek se titel, en die graad bo-aan die wit karton. Skryf nou tussen twee en vyf 
vrae oor die inhoud van die boek op die karton, afhangende van die graad. Skryf terselfdertyd die 
antwoorde op die vrae vir jouself in ’n gewone werkboek neer, of stoor dit elektronies, onder die 
titel van die boek. Wanneer die leerders nou die boek lees, kan hulle die antwoorde op die vrae in 
’n werkboek neerskryf. Gebruik jou antwoordboek om die leerder se werk te merk.

Gaan op hierdie wyse voort om addisionele leeswerk vir die klas te ontwikkel wat enersyds pret vir 
hulle sal wees, maar ook hul sigwoorde en begripsvaardighede sal versterk. Leerders sal ook op die 
wyse toevallig meer leer van onderwerpe waarin hulle belangstel.

3.3 Uitbouing van woordeskat
Die proses hieronder kan gebruik word om leerders te lei om onbekende woorde te identifiseer en 
deel van hul woordeskat te maak. Tydens elke woordeskatsessie behoort al die stappe van (a) tot (i) in 
volgorde aangebied te word. Kies gerus ook een van die oefeninge/speletjies soos verduidelik in (j) tot 
(t). Die aktiwiteite, soos verduidelik in (j) tot (t), sal die leerders ’n kans gee om op ’n nie-bedreigende 
en prettige wyse woordeskat aan te leer. Leerders volg die opdragte van die onderwyser en werk as 
groep saam om te verseker dat die leerders die woordeskat baas raak.

(a) Leerders identifiseer onbekende woorde deur stadig ’n s-beweging met hul vinger oor die teks te 
maak, terwyl hulle vlugtig kyk watter woorde hulle kan raaksien en of hulle die woorde herken.

(b) Woorde wat onbekend is, kan hulle omkring of onderstreep.

(c) Werk nou lyn vir lyn as klasgroep saam deur die teks. Leerders dui per lyn aan watter woorde 
onbekend is, verdeel die onbekende woorde in lettergrepe, en lees dit dan deur die lettergrepe 
saam te voeg.

(d) Bespreek die korrekte verdeling in lettergrepe, indien nodig.

(e) Skryf die nuut-aangeleerde woorde op flitskaarte.

(f) Leerders lees die woorde op die flitskaarte.

(g) Plaas die flitskaarte op die woordmuur van die klaskamer.

(h) Leerders lees daarna weer die woorde op die woordmuur.

(i) Maak seker dat die leerders die betekenis van elkeen van die woorde op die flitskaarte verstaan.

• Leerders kan prente teken van die nuwe woorde wat hulle ontsluit het en dan die woord langs 
die prent neerskryf.

• Leerders kan in groepies saamwerk om sinne met die nuut-aangeleerde woorde te maak.
• Elke leerder skryf dan die sin in sy/haar werkboek neer. Ouer leerders kan die aktiwiteit as 

individue doen.

(j) Skryf ’n tweede stel flitskaarte, sodat daar twee flitskaarte per woord is. Leerders kan in groepies 
van twee Snap daarmee speel, sodat hulle meer blootstelling kry om die woorde vinnig te herroep.

(k) Gebruik die woorde op die woordmuur om hersiening te doen van sekere konsepte, byvoorbeeld: 
sinonieme, antonieme, meervoude, woorde wat met f/v of h/j geskryf word. Soos geleenthede 
in die klasopset voorkom, kan die woorde as voorbeelde benut word. So word verseker dat dit 
nie net woorde teen ’n muur bly nie, maar inkorporeer word by die daaglikse leerhandelinge in 
die klas.

(l) Gebruik skoenboksdeksels of ’n ander houer met min of meer dieselfde grootte, waarop die 
verskillende woordsoorte wat leerders reeds aangeleer het, geskryf is. Leerders kan in groepe 
saamwerk. Die groepe kry elk ’n aantal flitskaarte wat hulle sorteer volgens die woordsoorte. So 
sal alle soortname in dieselfde skoenboksdeksel geplaas word, al die byvoeglike naamwoorde 
bymekaar en so aan. Wanneer die leerders klaar sorteer het, kan elke groepie een van die deksels 
neem om te bepaal of al die woorde daarin korrek gesorteer is. Moedig die leerders aan om die 
woorde op die flitskaarte te lees, terwyl hulle dit sorteer en kontroleer.

(m) Sodra daar om en by 20 woorde op die woordmuur is, verdeel die flitskaarte in twee groepe. Versoek 
twee tot drie leerders om saam te werk en die groepies van 10 flitskaarte in alfabetiese volgorde te 
rangskik. Wanneer hulle klaar is, kan hulle ’n ander leerder vra om hul alfabet volgorde te kontroleer. 
Daarna skryf elke lid van die groep die woorde in die korrekte alfabetiese volgorde neer.

(n) Versamel vuurhoutjiebokse. Sny ’n gekleurde vel papier in reghoeke, elk groot genoeg om op 
die bokant van ’n vuurhoutjieboks te pas. Skryf die betekenis van ’n sigwoord op een van hierdie 
gekleurde reghoeke neer en plak die reghoek netjies bo-op die vuurhoutjieboks. Skryf nou die 
woord wat by hierdie betekenis op die vuurhoutjieboks pas, op ’n ander kaartjie (van redelike 
stewige karton – ten minste 100 tot 120 gram) wat binne die vuurhoutjieboks sal pas. 
Twee leerders werk saam. Gee aan hulle die vuurhoutjiebokse waarop die betekenisse geplak 
is en die pakkie kaartjies (groot genoeg om in die vuurhoutjieboks te pas) met die woorde op 
geskryf. Die leerders moet nou die kaartjies met die woorde op binne die boksie plaas waarop die 
korrekte betekenis van die woord geplak is.

(o) Sodra daar ten minste 5 of 6 van ’n sekere tipe woord op die woordmuur voorkom, gebruik dit 
om pasmaats mee te maak. So kan jy byvoorbeeld stewige kaartjies knip van ongeveer 10 cm 
by 4 cm. Skryf op elke kaartjie een van die tipe woorde waarmee gewerk sal word, byvoorbeeld: 
vroulike vorm, verkleinwoordjie, enkelvoude, intensiewe vorme, trappe van vergelyking. Skryf die 
pasmaat van elke woord wat op so ’n kaartjie geskryf is, op ’n wasgoedpennetjie neer. Leerders 
pas dan die manlik/vroulik bymekaar deur die wasgoedpennetjie met die korrekte woord aan die 
bypassende kaartjie vas te knip. Daar kan dus byvoorbeeld ’n stel kaartjies en wasgoedpennetjies 
wees vir manlik/vroulik (verskalf/bulkalf), vir intensiewe vorme (alleen/vingeralleen), verkleinwoorde 
(hen/hennetjie).

(p) Speel Bingo! met die flitskaarte. Maak 3 stelle kaarte uit redelike stewige karton van + 16 cm by 8 
cm groot. Verdeel elke kaart in blokke van 2 cm by 2 cm groot. Elke kaart sal uit 32 blokke bestaan. 
Laat enige 20 blokke oop. Kleur enige ander 12 blokke in. Skryf die woorde wat op die flitskaarte 
voorkom in enige volgorde op die oop blokkies op die kaart neer. Doen dieselfde met die ander 
twee kaarte. Van die woorde op die kaarte sal oorvleuel, ander nie. Skryf nou ’n lysie van al die 
woorde wat op die drie kaarte voorkom. Vier leerders kan saamspeel. Drie leerders kry elkeen 
’n kaart. Die vierde leerder tree op as die leser van die woorde. Indien ’n leerder die woord wat 
gelees word op sy/haar kaart vind, gebruik hulle ’n knopie of botteldoppie om op die woord op 
die kaart te plaas. Die leerder wie se kaart eerste volledig bedek is (daar moet geen blokkies met 
woorde sigbaar wees nie), kan dan Bingo! skree en wen die rondte. Die wenner kan die volgende 
beurt kry om die woorde te lees, terwyl daar nog ’n rondte gespeel word.

(q) Gebruik die gewone grootte flitskaart. Plaas die flitskaart horisontaal voor jou op die tafel. Verdeel 
dit in twee helftes met ’n filtpen, sodat dit soos ’n Domino-blokkie lyk. Skryf die woordeskat op 
hierdie Domino-flitskaarte deur die eerste woord op die regterkant van die verdeelde flitskaart te 
skryf. Neem dan die volgende Domino-flitskaart en skryf dieselfde woord op die linkerkant daarvan 
neer. Skryf dan die volgende woord wat op die woordmuur is op die regterkant van die Domino-
flitskaart. Hou so aan deur ’n woord 2 keer op 2 verskillende Domino-flitskaarte te skryf – een 
keer aan die linkerkant van die flitskaart se streep en een keer aan die regterkant van ’n ander 
verdeelde flitskaart.

• Wanneer jy ’n hele aantal Domino-flitskaarte op hierdie manier met woorde van die woordmuur 
gevul het, wys dan aan ’n klein groepie leerders hoe hulle Domino’s met die flitskaarte kan speel 
deur aan al die spelers dieselfde getal Domino-flitskaarte te gee.

• Die leerder wat ’n flitskaart ontvang het wat slegs ’n woord op die regterkant van die kaart 
het, neem die eerste speelbeurt deur daardie flitskaart op die tafel te pak. Die leerder wat 
die flitskaart het waar daardie woord aan die linkerkant van sy flitskaart voorkom, speel dan 
volgende deur sy flitskaart op die tafel te pak op so ’n manier dat die twee woorde – wat 
dieselfde is – se gedeeltes van die flitskaart aan mekaar raak. Die leerder wat dan ’n flitskaart 
het met dieselfde woord aan die linkerkant as wat tans aan die regterkant van die tweede kaart 
is, pak sy kaart teenaan die tweede kaart en so gaan die leerders voort deur in der waarheid 
Domino’s te speel met woorde van die woordmuur.

(r) Wanneer daar 10 of meer woorde op die woordmuur is wat met ’n f/v begin, neem ’n A3-papier, 
verdeel dit vertikaal in die helfte met ’n koki. Skryf op die een helfte die letter f en trek ’n kring 
om die letter. Skryf op die ander helfte ’n v en trek ook ’n kring om die letter. Vra alle leerders om 
prente na die klas te bring van items, diere en vele ander wat met hierdie twee letters begin. 
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Plak die prente op die toepaslike helfte van die plakkaat. Dit sal die leerders help om die nodige 
assosiasies te vorm tussen die letter en die item.

(s) Vra leerders om die flitskaarte te lees en te bepaal of daar woorde is wat rym of ander wat 
konsonante het wat voorbeelde van alliterasie is. Maak bewers met die flitskaarte van die woorde 
wat rym. Maak gaatjies regoor mekaar so na as moontlik aan die bokant van die flitskaart 
wanneer die flitskaart horisontaal voor jou op die tafel is. Maak dan nog ’n gaatjie so na as 
moontlik aan die onderkant – regoor die vorige gaatjie aan die bokant. Gebruik skuifspelde om 
die een flitskaart onder die ander te hang deur die skuifspelde in gaatjies te haak tussen die kaarte 
van die woorde wat rym. Versier die bewer en hang dit in die klas op. Leerders kan dit gereeld lees 
waar dit ookal hang.

(t) Vra die leerders om al die flitskaarte met samestellings van die woordmuur af te haal. Gebruik 
die pakkie woorde as voorbeeld en skryf nog ’n flitskaart van elk van hierdie woorde. Knip nou 
die samestellings op die flitskaarte los van mekaar. Meng die losgeknipte flitskaart-helftes goed 
deurmekaar. Leerders moet die korrekte twee dele weer bymekaar pas en dan die samestelling 
weer lees.

Die leesmateriaal wat in Hoofstuk 6 voorkom, fokus op die verbetering van leesbegrip. Goeie leesbe-
grip is altyd die einddoel van enige leesonderrig. Dit is noodsaaklik om eksplisiete begripstrategieë 
in ons klaskamers te onderrig en nie net te fokus op die onderrig van dekoderingsvaardighede, lees-
vlotheid en fonemiese bewustheid nie. Alhoewel goeie dekodering, vlotheid en fonemiese bewust-
heid baie bydra en ’n voorvereiste vir ontwikkeling van leesbegrip is, is dit nie die einddoel van lees-
onderrig nie.

Die onderrig van leesbegrip is meer as net die afneem van begripstoetse. Om begripstrategieë 
suksesvol te onderrig, is dit nodig om te weet wat hierdie strategieë behels en watter stappe gevolg 
kan word om dit te onderrig.

3.4 Wat is begripstrategieë?
Begripstrategieë verwys na verskillende maniere waarop daar gedink/besin word voor, tydens en 
nadat daar gelees is. Begripstrategieë is die kognitiewe en meta-kognitiewe strategieë wat goeie 
lesers gebruik om sin te maak van die leesteks, ten einde dit in verband met hul eie voorkennis te 
bring en dus met begrip te lees. Hierdie begripstrategieë is interafhanklik van mekaar en word selde in 
isolasie gebruik. Aangesien begripstrategieë in wese denkvaardighede is wat aangeleer moet word, 
sodat die leser dit tydens leesaktiwiteite kan toepas, is dit moeilik om dit te onderrig, omdat denke 
uniek en “privaat” is.

Die interafhanklike begripstrategieë word dikwels gelyktydig gebruik tydens die verskillende fases van 
die leesproses. Dit word deur verskillende leeskenners verskillend gekategoriseer, byvoorbeeld:

(a) Oorsig, voorspelling en antisipering

Een strategie om leesbegrip te verbeter is om ’n voorspelling te maak oor wat gelees gaan word. Dit 
help die leerder om dus dadelik ’n leesdoel te hê, aangesien hy/sy wil uitvind of hul voorspelling korrek 
was. Dit blyk dat goeie lesers wat voorspellings waag en hul eie idees formuleer terwyl hulle lees, 
gebruik maak van hul eie ervaring en kennis wat hulle voorheen opgedoen het. Leerders se begrip 
word bevorder wanneer hul eie vorige kennis verbind word met die nuwe inligting wat hulle gaan lees. 
Hulle beantwoord vrae aan hulself, byvoorbeeld: Wat weet ek van die onderwerp? Leerders begin 
reeds tydens die Pre-leesaktiwiteite om ’n oorsig van die teks te verkry, voorspellings te waag en te 
antisipeer waaroor die leesteks sal handel.

(b) Assosiasie en afleidings

Die verbinding van wat leerders reeds weet – hul voorkennis of hul vorige ervaring – met nuwe kennis, 
stimuleer hul belangstelling en bevorder hul betrokkenheid by die leesmateriaal. Hulle is in staat om 
verder te bou op hul huidige kennis en ervaring, sodat hulle nie met elke kennismaking met nuwe 
leesmateriaal nuwe kennis in ’n vakuum hoef te ontwikkel nie. Leerders kan verder praktiese assosiasies 
met die leesmateriaal maak deur daaroor te skryf, deur sketse te maak of voorstellings te teken.

(c) Vraagstelling

Leerders behoort aangemoedig te word om eie vrae te formuleer voordat hulle lees, tydens die lees 
van die materiaal en nadat nuwe materiaal gelees is. Hulle behoort aangemoedig te word om ten 
minste drie vrae te formuleer:
(i) die “reg op hierdie oomblik”-vraag;
(ii)  ’n analitiese vraag; en
(iii) ’n navorsingsvraag.

• Vraag (i) sal handel oor die materiaal wat gelees moet word: Wat is die essensie daarvan en watter 
feite word gegee? Dit help die leerder om begrip te verbeter, betekenis te skep, antwoorde te vind, 
probleme op te los en nuwe inligting te bekom. Leerders keer herhaaldelik terug na die materiaal 
wat gelees is – voor, tydens en ná die lees daarvan.

• Vraag (ii) handel oor wat die leerder geleer het deur die nuwe materiaal te lees. Wat wil die skrywer 
van die leesstuk aan my oordra?

• Vraag (iii), die navorsingsvraag, moedig die leerder aan om tussen die lyne te lees; dit lei daartoe 
dat meer saamgestelde inligting verwerf word en leer plaasvind.

(d) Monitering van leesbegrip

Leerders monitor hul leesbegrip deur hulself kort-kort te vra of hulle verstaan wat hulle lees.
Wanneer hulle besef dat hulle nie die teks verstaan nie, kan hulle verskeie vrae vra om hul begrip van 
die teks te verbeter, byvoorbeeld:

• Waar is die deel wat ek nie verstaan nie?
• Wat is dit wat ek nie verstaan nie?

Leerders kan ook ’n bietjie terugkyk na vorige gedeeltes wat reeds gelees is of hulle kan verder in die 
teks kyk na die gedeeltes wat nog gelees moet word, aangesien dit dalk meer duidelikheid kan gee.
Die leser kan ook verdere moniteringstrategieë toepas om begrip te bevorder, soos om:

• te kyk na die prent/e of enige ander grafiese voorstellings wat saam met die leesmateriaal 
gebruik word;

• die opskrifte van die verskillende paragrawe te lees;
• gedeeltes te herlees wat nie verstaan word nie, maar teen ’n stadiger tempo; en
• gebruik te maak van hierdie spesifieke koderingstekens om stap-vir-stap seker te maak dat die 

leesteks begryp word: 
√ = ek verstaan dit 
X = ek verstaan dit nie 
! = ek het dit self uitgewerk en verstaan dit nou.

Leerders kan ’n self-monitor leesstrategie toepas deur te luister na hulle eie stem, verbalisering en 
uitspraak van die teks. Hierdie strategie werk die beste met leerders wat self besef dat hulle nie begryp 
wat hulle lees nie. Deur na hul eie stem te luister, kom hulle self die leesfout agter. Die proses vereis dus 
dat die leerder krities na hom- of haarself luister, herlees en dalk weer herlees, sodat hulle die feitelike 
teks korrek kan lees en dan beter begrip sal ontwikkel van die inhoud van die teks.

(e) Visualisering

Moedig leerders aan om visuele beelde in hul gedagtes te vorm van dit wat hulle lees. Dit sal hul 
begrip bevorder. Hulle moet aangemoedig word om meer as net die fisiese voorbeelde van wat hul 
lees te visualiseer; hulle moet probeer om inligting in kolomme, grafieke, diagramme of strukturele 
voorstellings te visualiseer. Bloot prente as visualiseringsmetode het swakker trefkrag en sulke visuele 
beelde gaan makliker verlore.

(f) Samevatting/opsomming

Laastens behoort leerders aangemoedig te word om dit wat hul lees op te som, aangesien dit help 
om begrip te bevorder. Skrywers Block & Pressley het samevatting/opsomming gedefinieer as die 
vermoë om

• onbelangrike inligting weg te laat,
• soortgelyke gedagtes saam te vat,
• hoofgedagtes te verkort, en
• hooftemas met mekaar te verbind in bondige stellings wat die doel van die leesstuk vir die leser 

sal saamvat.
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3.5 Modulering
’n Praktiese tegniek om enige begripstrategie te onderrig, is om dit hardop te moduleer.
Die onderwyser praat dus hardop met hom- of haarself, sodat die leerders kan agterkom wat die 
denkproses is wat plaasvind om begrip te bevorder, terwyl gelees word. Die oorkoepelende praktiese 
tegniek kan gebruik word om die leesstrategieë aan te leer en te beoefen wanneer gelees word.  
Dié praktiese tegniek, modulering (hardop-dink), kan onder andere gebruik word:

• wanneer ’n begripstrategie aanvanklik aangeleer word in klasverband;
• tydens gedeelde lees;
• in kleiner groepe;
• tydens hersiening van leesstrategieë; en
• tydens die heraanbied van die leesstrategie.

Die moduleringstegniek van die onderwyser help die leerder om:

• insig te verkry in die besluitnemingsproses van die leser, terwyl daar deur die teks gewerk word;
• ’n oorsig te verkry van alles wat die leser waarneem, doen, sien, voel, vra, begryp terwyl deur die 

teks gewerk word; en
• te mag/kan praat oor die begripstrategie terwyl dit gebruik word met die leesinhoud.

Die volgende is ’n paar voorbeelde van hoe modulering as tegniek gebruik kan word:

• Die onderwyser moduleer die hardop-dink tegniek terwyl hy/sy lees en die leerders luister/volg in 
die teks.

• Die onderwyser dink hardop gedurende gedeelde lees en die leerders help daarmee.
• Die leerders dink hardop gedurende gedeelde lees en die onderwyser en ander leerders monitor dit 

en help daarmee.
• Die onderwyser of leerders dink hardop gedurende gedeelde lees, terwyl daar geskryf word op los 

velle papier, werkboeke of enige gekose vorm van ’n informele skryfhulpmiddel of joernaal.
• Leerders dink hardop in klein groepverband, terwyl die onderwyser monitor en help.
• Individuele leerders dink hardop tydens onafhanklike lees en gebruik ’n joernaal of notapapier 

om hul hoofgedagtes of belangrike gedagtes oor die teks neer te skryf. Leerders vergelyk na die 
oefening hul notas met dié van ander leerders.

3.6 Leidrade vir gebruik van die tegniek Modulering (hardop-dink)
Hierdie leidrade kan gebruik word tydens die modulering van die volgende 
spesifieke begripstrategieë:

(a) Assosiasies/verbindings/afleidings

1. Dit herinner my aan die keer toe …
2. Ek weet van hierdie onderwerp, want …
3. Die agtergrond waarteen hierdie verhaal afspeel, is net soos …
4. Hierdie boek is baie soos …
5. Wat in hierdie boek/storie gebeur het, is net soos wat met __________ gebeur het …
6. Die skrywer sê dít, maar bedoel eintlik …
7. As ek tussen die lyne lees, vertel die skrywer my …
8. Die leidrade wat my afleidings as waar bewys, is …
9. As gevolg van wat die skrywer gesê het, weet ek dat …
10. Van die leidrade of inligting wat die skrywer gee, kan ek aflei dat …
11. Ek dink dat __________ volgende sal gebeur, want die skrywer sê …

(b) Monitor leesbegrip deur vrae te vra

1. Voordat ek hierdie teks lees, wonder ek oor …
2. Terwyl ek dit lees, probeer ek uitvind wat …
3. Nadat ek gelees het, vra ek myself …?
4. Ek wonder hoekom …?
5. Wat beteken hierdie woord …?
6. Hoekom het __________ dit gedoen?
7. Wat gaan volgende gebeur?
8. Hoekom het die skrywer daardie deel in die storie geskryf?

9. Het ek die deel verkeerd gelees?
10. Ek wil dit herlees en ’n leesfout regmaak. Dan mag ek dalk die antwoord op my vraag vind.
11. Ek wil seker maak dat ek dit reggelees het, want dit maak nie sin nie.

(c) Visualisering

1. Die skrywer skep ’n prent in my gedagtes wanneer hy/sy dit beskryf as …
2. Ek kan werklik sien waarvan die skrywer praat wanneer hy/sy …
3. Ek kan ’n prent teken van dit wat die skrywer beskryf.

(d) Belangrikheid van teksbesonderhede

1. Ek weet hierdie deel van die storie is belangrik, want dit pas by my doel vir die lees hiervan. My 
doel was …

2. Ek dink die skrywer glo dat __________ belangrik is, want …
3. Ek dink die skrywer se opinie van __________ is __________, want …
4. Hierdie teks gebruik (oorsaak/gevolg; probleem/oplossing; beskrywing; vergelyk/kontras; volgorde/

stappe in ’n proses) as teksstruktuur. Ek kan ’n grafiekorganiseerder gebruik om my te help om dit 
te verstaan.

5. Ek sien baie inligting op hierdie plek. Ek moet die belangrike dele identifiseer en ook bepaal watter 
dele bloot net interessant is.

6. Al hierdie idees is belangrik, maar party is belangriker as ander. Ek moet bepaal watter idees die 
belangrikste is.

7. Hierdie (kaart/tabel/grafiek/tydlyn) help my verstaan dat …
8. Hierdie (vetgedrukte woorde/aandagspunte/opskrifte) help my om te bepaal wat in hierdie 

gedeelte van die teks belangrik is.
9. Ek moet die groot idees gebruik om die paragraaf op te som.

(e) Samevatting/opsomming

1. Hierdie storie of paragraaf gaan eintlik oor …
2. My mening van __________ is …
3. Ek het eers gedink die onderwerp is … Nou dink ek …
4. Ek het baie inligting gelees. Ek moet net eers gou stop en vir ’n oomblik daaroor dink.
5. My oordeel oor hierdie gedeelte is dat …
6. Met hierdie inligting wat ek gelees het, kan ek veralgemeen en sê dat …

Alhoewel van hierdie begripstrategieë spontaan by sommige leerders ontwikkel en leerders die 
strategieë dikwels onbewustelik gebruik, is dit noodsaaklik dat dit ook spesifiek onderrig moet word, 
omdat daar talle leerders is by wie dit nie spontaan ontwikkel nie.

Elke leesles in Hoofstuk 6 fokus op die inoefening van een van die volgende begripstrategieë:

1. Assosiasie/afleidings/verbindings
2. Visualisering
3. Samevatting/opsomming
4. Monitering
5. Woordeskatontwikkeling

Let daarop dat geen strategie vir die ontwikkeling van leesbegrip in isolasie plaasvind nie. Die leerder 
sal dus ook ander leesstrategieë gebruik, terwyl hy of sy saam met die klasgroep die begripstrategie 
van die dag inoefen en toepas.

3.7 ’n Laaste gedagte of twee
Dieselfde teks kan gebruik word om verskillende begripstrategieë aan te leer. Op ’n Maandag kan 
die leesmateriaal gebruik word om te bepaal wat is belangrike inligting en watter inligting is eerder 
bloot net interessant. Gebruik dieselfde teks om op ’n ander dag weer ’n ander strategie te moduleer, 
byvoorbeeld op die Dinsdag hoe om groot gedagtes te identifiseer en dan op die Woensdag hoe 
om die groot gedagtes op te som en saam te voeg. Op die Donderdag kan leerders grafieke maak 
van inligting wat bekom is en op die Vrydag kan hulle dit weer gebruik om gevolgtrekkings te maak of 
verdere voorspellings te waag indien moontlik.
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LEESVLAKKE

Onderwysers weet dikwels wat die leesvlak van hul leerders is, sonder om dit formeel te assesseer. 
Daar is gewoonlik goeie lesers, gemiddelde lesers en swak lesers in een klas. Dit kan baie uitdagend 
wees om lees te onderrig wanneer die leerders se leesvermoëns op uiteenlopende leesvlakke is.
Hier volg ’n kort opsomming van die verskillende leesvlakke wat in enige klaskamer kan voorkom.

Frustrasievlak
Tekste op hierdie vlak is te moeilik vir die leser om baas te raak. Meer as 1 uit elke 10 woorde kan die 
leser nie lees nie. Die leser verstaan minder as 90% van die teks. Tekste op hierdie vlak is nie geskik vir 
die aanleer van leesvaardighede nie.

Instruksievlak
Teks op die instruksievlak bied ’n uitdaging vir die leser, maar die leser kan dit met hulp bemeester. 
Die leser sal nie meer as 1 uit elke 10 woorde moeilik vind om te lees nie en sal 90% verstaan 
van wat gelees is. Tekste op hierdie vlak is geskik vir gebruik in die klaskamer vir die aanleer 
van leesvaardighede.

Onafhanklike vlak
Tekste op onafhanklike vlak is relatief maklik vir die leser om baas te raak. Die leser sal nie meer as 1 uit 
20 woorde moeilik vind om te lees nie en sal 95% of meer verstaan van dit wat gelees is. Hierdie teks is 
geskik vir lesers om op hul eie te lees.

HOE OM HIERDIE HANDLEIDING IN DIE 
KLASKAMER TE GEBRUIK

Wanneer ’n spesifieke begripstrategie onderrig word, bemagtig dit leerders om te weet hoe, waarom 
en wanneer hulle dit kan gebruik. Funda! gebruik die volgende sewe stappe in elke leesles, gemik op 
die ontwikkeling van begripstrategieë, om die doeltreffende onderrig daarvan te verseker:

Stap 1: Besluit watter begripstrategie aangeleer en gemoduleer moet word.

Stap 2: Kies ’n gepaste teks.
Kies ’n teks of ’n gedeelte van ’n teks wat geskik is om ’n gegewe begripstrategie te onderrig. ’n 
Verhalende teks/beskrywende teks sal byvoorbeeld geskik wees vir visualisering, terwyl ’n koerantberig 
meer geskik sal wees vir vraagstelling.
Omdat basiese dekoderingsvaardighede ’n voorvereiste vir leesbegrip is, is dit nodig om goed te 
besin oor die keuse van ’n teks wanneer ’n nuwe begripstrategie aangeleer word. Die teks moenie 
te veel ander eise aan die leser stel nie, daarom moet die woordeskat en inhoud nie te moeilik of 
onbekend wees nie (Duke & Pearson, 2002). Kies dus eerder ’n teks op die leerders se onafhanklike 
vlak of lees die moeiliker teks hardop en modelleer daarmee die strategie.

Stap 3: Lees die teks vooraf deur en berei dit voor deur aanduidings van die stopplekke in die teks 
aan te bring, om te verduidelik of om die strategie te moduleer.

Stap 4: Verduidelik die begripstrategie (soos saamgevat in Hoofstuk 3 LEES EN LEESONDERRIG, 
paragraaf 3.4 Wat is begripstrategieë?)

Fokus op die volgende vrae:

• Wat behels die begripstrategie?
• Waarom is dit nodig?
• Hoe kan dit begrip bevorder?

Stap 5: Modelleer die strategie.
Die onderwyser gebruik die inligting in paragraaf 3.6 Leidrade vir gebruik van die tegniek Modulering 
(hardop-dink) en moduleer daarvolgens die strategie op die plekke wat jy reeds in die teks 
aangedui het.
Brei gerus die lysie van moontlike hardop-dink voorbeelde uit.

Stap 6: Begeleide oefening
Leerders kry die beurt om op dieselfde manier ’n gedeelte van die teks te lees en hul eie hardop-dink 
voorbeelde te gebruik. Wanneer die hardop-lees metode tydens ’n gedeelde leesles gebruik word, 
laat die leerders woorde en frases onderstreep/omkring/merk wat aandui waar hardop gedink is. Die 
onderwyser luister en gee hulp waar nodig om te verseker dat die leerders die strategie bemeester.

Stap 7: Onafhanklike oefening
Die leerders kry geleentheid om die begripstrategie op hul eie toe te pas met die gepaste teks.
Die onderwyser monitor die leerder se vermoë om die begripstrategie toe te pas met die gepaste 
teks. Die onderwyser bied ondersteuning aan die leerders wat nog nie die begripstrategie onafhanklik 
kan gebruik nie.
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LEESMATERIAAL, LESVERLOOP  
EN AKTIWITEITE

Die leesmateriaal wat ontwikkel en aangepas is om voorsiening te maak vir leerders se verskillende 
leesvaardigheidsvlakke in een klaskamer, is volgens die spesifieke begripstrategieë, soos voorheen 
genoem, georden in hierdie afdeling.

Dié opsomming in tabelformaat gee ’n oorsig oor die begripstrategie, die onderwerpe en die 
verwantskap met die KABV se kwartale en spesifieke weke.

LEESMATERIAAL
BEGRIPSTRATEGIE ONDERWERP KABV

ASSOSIASIE Leeuwyfie in toilet laat toeris 
spaander

Graad 4: Kwartaal 3, Week 3 en 4; 
Graad 5: Kwartaal 2, Week 1 en 2; 
Graad 6: Kwartaal 1, Week 7 en 8; 
Graad 7: Kwartaal 3, Week 7 en 8.

Ingeprop: Watch nou mooi, 
want iHorlosie dalk gou hier

Graad 4: Kwartaal 3, Week 3 en 4; 
Graad 5: Kwartaal 1, Week 3 en 4; 
Graad 6: Kwartaal 1, Week 9 en 10; 
Graad 7: Kwartaal 1, Week 9 en 10.

VISUALISERING Tienerseun kies ballet 
“uit nuuskierigheid”

Kwartaal 4, Week 3 en 4.

Rieldansers gaan uithaal in 
Paarl

Graad 4: Kwartaal 3, Week 9 en 10; 
Graad 5: Kwartaal 2, Week 7 en 8; 
Graad 6: Kwartaal 4, Week 3 en 4; 
Graad 7: Kwartaal 4, Week 3 en 4.

MONITERING Sy het by die diere geleer Kwartaal 1, Week 7 en 8.

Besoedeling, ’n oseaan van 
plastiek

Graad 4: Kwartaal 2, Week 1 en 2; 
Graad 5: Kwartaal 4, Week 5 en 6; 
Graad 6: Kwartaal 3, Week 5 en 6; 
Graad 7: Kwartaal 4, Week 3 en 4. 

SAMEVATTING Wat soek ’n wesel op ’n 
houtkapper se rug?

Graad 4: Kwartaal 3, Week 3 en 4; 
Graad 5: Kwartaal 3, Week 7 en 8; 
Graad 6: Kwartaal 3, Week 3 en 4; 
Graad 7: Kwartaal 3, Week 1 en 2.

Tiener se braai-droom word 
waar

Graad 4: Kwartaal 3, Week 3 en 4; 
Graad 5: Kwartaal 1, Week 5 en 6, 
asook Week 7 en 8;  
Graad 6: Kwartaal 3, Week 5 en 6; 
Graad 7: Kwartaal 1, Week 5 en 6.

WOORDESKATONTWIKKELING Skop-skop skool toe Graad 4: Kwartaal 4, Week 5 en 6; 
Graad 5: Kwartaal 3, Week 7 en 8; 
Graad 6: Kwartaal 1, Week 5 en 6; 
Graad 7: Kwartaal 4, Week 3 en 4.

Binnesool kan jou battery laai Kwartaal 1, Week 1 en 2.

ASSOSIASIE

Leeuwyfie in toilet laat toeris spaander
Ilze Watson, Die Burger, 27 Januarie 2014, Aangepas vir leerders

Die beseerde leeuwyfie wat in die vrouetoilette van die Kamqua-piekniekterrein in die Kgalagadi-
oorgrenspark vasgekeer was. Foto: Johan van Wyk

KOM ONS LEES

TEKS 1

KGALAGADI-OORGRENSPARK. – Dit kan ’n verleentheid wees as jy ’n toiletdeur 
probeer oopmaak en besef daar is reeds iemand binne, maar dit is ’n ander storie as 
’n kwaai leeuwyfie die toilet beset.

Dan laat spat jy haastig.

Dis wat Sandy Borcherds van Somerset-Wes gedoen het toe sy ’n toilethek in die 
Kgalagadi-oorgrenspark probeer oopmaak het en ’n leeuwyfie binne die toilet vir 
haar gegrom het.

Borcherds het die hek toegeklap en na die motor genael.

Die leeuwyfie het van die hek se houtsporte gebreek en so toegang tot die 
toiletgeriewe verkry.
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ASSOSIASIE ASSOSIASIE

Die Kamqua-piekniekterrein is een van talle piekniekgeriewe in die park, met 
toiletgeriewe, waar toeriste kan braai.

Johan van Wyk en Borcherds se man, Eric, het met ’n bakkie nader aan die toilet 
gery om te kyk of hulle die hek kon oop skuif sodat die leeu kon uitkom.

Dit was egter te gevaarlik.

Die leeuwyfie was baie aggressief en het wonde aan haar linkerbeen en nek gehad.

Die Borcherdse het na die naaste kamp gery om die parkpersoneel te laat weet ’n 
leeu is in die toiletgeriewe vasgekeer.

Na sowat ’n halfuur het die leeu weer deur die gat wat sy gemaak het, die toilet 
verlaat. Sy het doodluiters oor die bult weggestap, onbewus van al die chaos wat sy 
veroorsaak het.

“Ek wil nooit weer so iets beleef nie. Dit was absoluut skrikwekkend. Ek kan nie dink 
wat met my sou gebeur het as ek daar ingestap het nie,” sê Borcherds.

Ben van Eeden, toerisme-bestuurder by dié park, het gesê:
“Leeus se gedrag is onvoorspelbaar. Dit is warm en hulle soek ’n koel plek om te lê. 
Dié leeuwyfie het natuurlik net so groot soos die toeris geskrik, maar dit beteken nie sy 
sou nie die vrou aangeval het nie.”

(292 woorde)

TEKS 2

KGALAGADI-OORGRENSPARK. – Dit kan ’n verleentheid wees as jy ’n toiletdeur 
probeer oopmaak en besef daar is reeds iemand binne, maar dit is ’n ander storie as 
’n kwaai leeuwyfie die toilet beset.

Sandy Borcherds van Somerset-Wes het haastig laat spat toe sy ’n toilethek in die 
Kgalagadi-oorgrenspark probeer oopmaak het en ’n leeuwyfie binne die toilet vir 
haar gegrom het.

Borcherds het die hek toegeklap en na die motor genael.

Die leeuwyfie het van die hek se houtsporte gebreek en so in die toiletgeriewe 
beland. 

Die Kamqua-piekniekterrein is een van talle piekniekgeriewe in die park, met 
toiletgeriewe, waar toeriste kan braai.

Borcherds se man, Eric, en Johan van Wyk, nog ’n toeris, het met ’n bakkie nader 
aan die toilet gery om die hek te probeer oop skuif sodat die leeu kon uitkom.

Dit was egter te gevaarlik.

Die leeuwyfie was baie aggressief. Sy het wonde aan haar linkerbeen en nek gehad.

Na ’n halfuur het die leeu weer deur die gat wat sy gemaak het, die toilet verlaat.

Sy het doodluiters oor die bult weggestap, onbewus van die chaos wat sy 
veroorsaak het.

“Ek wil nooit weer so iets beleef nie. Ek kan nie dink wat met my sou gebeur het as ek 
daar ingestap het nie,” sê Borcherds.

Ben van Eeden, toerisme-bestuurder by dié park, het gesê:
“Leeus se gedrag is onvoorspelbaar. Dit is warm en hulle soek ’n koel plek om te lê. 
Dié leeuwyfie het natuurlik net so groot soos die toeris geskrik, maar dit beteken nie sy 
sou nie die vrou aangeval het nie.”

(259 woorde)

TEKS 3

KGALAGADI-OORGRENSPARK. – Dit kan ’n verleentheid wees as jy ’n toiletdeur 
probeer oopmaak en besef daar is reeds iemand binne, maar dit is ’n ander storie as 
’n kwaai leeuwyfie die toilet beset.

Sandy Borcherds van Somerset-Wes het haastig laat spat toe sy ’n toilethek in die 
Kgalagadi-oorgrenspark probeer oopmaak het en ’n leeuwyfie binne die toilet vir 
haar gegrom het.

Borcherds het die hek toegeklap en na die motor genael.

Die leeuwyfie het van die hek se houtsporte gebreek en so in die toiletgeriewe beland.

Die Kamqua-piekniekterrein is ’n piekniekplek in die park, met toiletgeriewe, waar 
toeriste kan braai.

Borcherds se man, Eric, en nog ’n toeris het met ’n bakkie probeer om die hek oop te 
skuif sodat die leeu kon uitkom. Dit was egter te gevaarlik.

Die leeuwyfie, met wonde aan haar linkerbeen en nek, was baie aggressief.

Na ’n halfuur het die leeu weer deur die gat wat sy gemaak het, die toilet verlaat.

Sy het doodluiters oor die bult weggestap, onbewus van die chaos wat sy 
veroorsaak het.

“Ek wil nooit weer so iets beleef nie,” het Borcherds gesê.

Ben van Eeden, toerisme-bestuurder by dié park, het gesê:
“Leeus se gedrag is onvoorspelbaar. Dit is warm en hulle soek ’n koel plek om te lê. 
Dié leeuwyfie het natuurlik net so groot soos die toeris geskrik, maar sy kon steeds die 
vrou aangeval het.”

(228 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte 
bevat sekere aktiwiteite van die verskillende kwartale in die betrokke grade soos volg: Graad 4: 
Kwartaal 3, Week 3 en 4; Graad 5: Kwartaal 2, Week 1 en 2; Graad 6: Kwartaal 1, Week 7 en 8; en 
Graad 7: Kwartaal 3, Week 7 en 8.
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LEES EN KYK 
Keuse van die geskikte leesstuk
Hou die eienskappe van die drie leesvlakke (frustrasievlak, instruksievlak en onafhanklike vlak) in 
gedagte by die keuse van die mees geskikte leesstuk. Lees al 3 tekste aandagtig deur en kies dan dié 
teks wat by die meeste leerders in die klas se instruksievlak sal pas. Wanneer daar gelees word, maak 
seker dat die goeie en gemiddelde lesers die teks op hul instruksievlak lees en die swakker lesers die 
makliker teks ontvang sodat hulle ook op hul instruksievlak lees. Op hierdie wyse word steun verskaf 
en vind differensiasie in die klas plaas tydens die aanbieding en inoefening van leesvaardighede. Die 
hele klas doen presies dieselfde Pre-leesaktiwiteite, maar tydens Lees word die leesstukke volgens die 
leerder se eie instruksievlak gekies. Die Post-leesaktiwiteite word deur al die leerders gedoen, behalwe 
wanneer daar aangedui word dat dit net vir ’n spesifieke graad of groep se leesvlak geskik is. Streef 
altyd daarna om die leerder so te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en kennis, hoe 
gering ook al, moontlik gemaak word.

1. LUISTER EN PRAAT
Kies die geskikste Voorleesteks vir elke groep. Leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 soos daar met die 
Luister en Praataktiwiteite gevorder word.

AKTIWITEIT 1.1

Lees die teks voor aan die leerders. Leerders mag op hul arms lê en met toe oë luister na die 
voorlesing, as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
’n Beseerde leeuwyfie wat vasgekeer was in die toiletgeriewe by ’n piekniekterrein in die Kgalagadi-
oorgrenspark, het toeriste aan dié park onlangs groot laat skrik. Die leeuwyfie het moontlik na ’n 
koel plekkie gesoek om teen die hitte te skuil. Sy het houtsporte gebreek en so toegang tot die 
toiletgeriewe gekry. Mevrou Sandy Borcherds, ’n besoeker by die oorgrenspark, het groot geskrik toe 
sy die toiletgeriewe wou gebruik en die leeuwyfie daarbinne hoor grom. Sy het omgespring en terug 
na hul motor genael. Sy was erg geskok. Ander toeriste moes haar help om te kalmeer. Niemand het 
dit naby die toilet gewaag nie. Die leeuwyfie was baie aggressief. ’n Rukkie later het sy doodluiters uit 
die toilet gestap en oor die naaste bult verdwyn. Die park se toerisme-bestuurder het gewaarsku dat 
leeus baie onvoorspelbaar is en dat toeriste dit nie naby hulle moet waag nie. 
(144 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
’n Beseerde leeuwyfie wat vasgekeer was in die toiletgeriewe by ’n piekniekterrein in die Kgalagadi-
oorgrenspark, het toeriste aan dié park onlangs groot laat skrik. Die leeuwyfie het moontlik na ’n 
plekkie gesoek om teen die hitte te skuil. Mevrou Sandy Borcherds, ’n besoeker by die oorgrenspark, 
het groot geskrik toe sy die toiletgeriewe wou gebruik en die leeuwyfie daarbinne hoor grom. Sy het 
na hul motor genael. Sy was erg geskok. Ander toeriste moes haar help om te kalmeer. Niemand het 
dit naby die toilet gewaag nie. Die leeuwyfie was baie aggressief. ’n Rukkie later het sy doodluiters 
weggestap en oor die naaste bult verdwyn. Die park se toerisme-bestuurder het gewaarsku dat leeus 
baie onvoorspelbaar is. 
(116 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
’n Beseerde leeuwyfie in die toiletgeriewe by ’n piekniekterrein in die Kgalagadi-oorgrenspark, het 
toeriste onlangs groot laat skrik. Die leeuwyfie het moontlik ’n plekkie gesoek om teen die hitte te skuil. 
Sandy Borcherds, ’n besoeker by die oorgrenspark, wou die toiletgeriewe gebruik toe die leeuwyfie 
daarbinne grom. Sandy het na hul motor genael. Sy was erg geskok. Niemand het dit naby die 
toilet gewaag nie. Die leeuwyfie was baie aggressief. Later het sy doodluiters oor die naaste bult 
weggestap. Toeriste is gewaarsku dat leeus baie onvoorspelbaar is. 
(87 woorde)

AKTIWITEIT 1.2

Stel die vrae oor die Voorleesteks mondeling aan die leerders. Geen skriftelike werk word tydens 
hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte antwoord, indien nodig, deur:

• weer die gepaste gedeelte voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die sin wat daarop volg, weer aan hulle voor te lees

voordat hulle ’n keuse maak. Bespreek die antwoorde, sodat leerders kan begryp waarom ’n sekere 
antwoord reg of verkeerd is.

Voorlees vrae: (Mondelings gevra en beantwoord.)

Teks 1, 2 en 3
1. Watter dier was beseer?
2. Wie het amper in die dier vasgeloop?
3. Hoe het sy geweet dat dit ’n leeu was wat binne die toiletgeriewe was?
4. Waarheen het sy genael?

Teks 1 en 2
1. Wie het gesê dat leeus onvoorspelbaar is?
2. Waar was hierdie piekniekterrein?
3. Wat dink jy het die leeuwyfie in die toiletgeriewe kom soek?

Teks 1
1. Hoe het die leeuwyfie daarin geslaag om in die toiletgeriewe te kom?

AKTIWITEIT 1.3

Lei die leerders in ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks waarna geluister is?

LEES EN KYK 
2. PRE-LEES
Kies die geskikste leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”, voordat met 
die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die gekose teks en die foto’s aan die leerders uit.

AKTIWITEIT 2.1 tot 2.2

Die onderwyser bied die stappe vir Pre-lees aan soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders. 
Leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2 op die leerders 
se aktiwiteitsblad.

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT

Volg die proses soos beskryf in Hoofstuk 3, paragraaf 3.3, Uitbouing van woordeskat, met die klasgroep 
om onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
3.1 Die begripstrategie wat aangeleer word tydens hierdie leesles is: ASSOSIASIE.

(a) Agtergrond vir die onderwyser

Lees meer oor die vaardigheid Assosiasie in Hoofstuk 3, paragraaf 3.4(b) en oor die modulering 
daarvan in Hoofstuk 3, paragraaf 3.6 – Assosiasies/verbindings/afleidings.

Waarom is dit nodig om assosiasies te vorm met leesmateriaal?

’n Goeie leser is altyd besig om tydens lees te dink oor:

Die teks en iets in hul eie lewe …
Die teks en iets in ’n ander teks …
Die teks en iets in die wêreld …

(b) Verduidelik die begripstrategie Assosiasie

• Gebruik die inligting wat verkry is deur aktiwiteit (a) hierbo om die begripstrategie, Assosiasie, aan 
die leerders te verduidelik.
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• Moedig die leerders aan om die teks wat hulle lees in verband te bring met hul persoonlike 
ervarings- en leefwêreld.

(c) Moduleer Assosiasie aan die klasgroep

• Moduleer die begripstrategie aan die leerders soos verduidelik in Hoofstuk 3, paragraaf 3.6 – 
Assosiasies/verbindings/afleidings.

• Leerders voltooi Aktiwiteite vir leerders, 3.1 tot 3.3 soos hulle vorder met die inoefening van die 
begripstrategie – Assosiasie.

• Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is om die stappe van assosiasie hardop 
te moduleer.

• Lees ’n sin, paragraaf of hele teks, stop en verduidelik hoe die teks wat gelees is in verband gebring 
word met ’n persoonlike ervaring, iets waaroor al gelees is of een of ander gebeurtenis wat beleef is.

• Leerders volg in hul teks en dui met potlood op hul teks aan waar die onderwyser assosiasie 
gemoduleer het.

• Wanneer assosiasie tydens die leesproses gebruik word, stop gereeld en moduleer van die 
volgende stellings:
◊ Dit herinner my aan die keer toe …
◊ Dit herinner my aan __________ in my eie lewe toe …
◊ Ek weet van hierdie onderwerp, want …
◊ Die agtergrond waarteen hierdie verhaal afspeel, is net soos …
◊ Hierdie boek is baie soos …
◊ Wat in hierdie boek/storie gebeur het, is net soos wat met __________ gebeur het.
◊ Dit herinner my aan __________ wat ek gelees het in __________ .
◊ Dit herinner my aan __________ wat in die koerant was, of __________ wat my ouma my vertel het.

(d) Lees met die leerders

• Lees nou ’n paragraaf saam met die leerders.
• Stop en vra die leerders om assosiasies te maak:

◊ met dit wat vir hulle bekend is;
◊ asook op spesifieke plekke waar hulle merkies gemaak het vir assosiasie in die teks – soos deur die 

onderwyser gemoduleer.
• Herhaal dit met elke paragraaf tot aan die einde van die leesstuk.

3.2 Inoefening van die begripstrategie Assosiasie

• Leerders lees nou individueel of in kleiner groepe, die hele teks klaar.
• Hulle volg steeds die volgende stappe:

◊ Stop na ’n paar sinne om begrip te toets en idees te laat insink.
◊ Vergelyk die inhoud wat gelees is met dit wat afgelei is tydens Pre-lees en Voorlees.
◊ Maak gebruik van die inhoud om waar moontlik die betekenis van enige onbekende woorde vas 

te stel of maak van ’n woordeboek gebruik.
◊ Maak assosiasies met dit wat vir hulle bekend is aan die einde van die paragraaf.
◊ Bespreek die assosiasies wat die inhoud van die paragraaf by verskillende leerders oproep.
◊ Leerders lees gedeeltes weer oor, indien hulle dit glad nie kan verstaan of assosiasies daarmee 

kan maak nie.
◊ Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
◊ Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om dit te probeer verstaan.
◊ Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om begrip te verbeter.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar gelees is.

(e) Onafhanklike oefening

• Laat die leerders die gekose teks weer lees, in groepe van twee.
• Leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Leerders moet na elke paragraaf stop en dit kortliks saam met die ander leerder opsom om so te 

bepaal of hulle begryp wat hulle gelees het.

4. POST-LEES
Leerders volg die opdragte en voltooi Aktiwiteit 4.1 tot 4.3 skriftelik in ’n werkboek.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Leerders voltooi taalstruktuur en –konvensies Aktiwiteit 5.1 tot 5.2 in ’n werkboek.
Indien nodig, hersien die basiese inligting ten opsigte van die spesifieke taalstruktuur en -konvensies 
voordat die leerders die oefeninge in hul werkboeke doen.

6. SKRYF EN AANBIED
Indien nodig, hersien die Skryf en Aanbied vereistes soos dit aangedui word in die KABV vir Afrikaans 
Huistaal soos volg: Graad 4: Kwartaal 3, Week 3 en 4; Graad 5: Kwartaal 2, Week 1 en 2; Graad 6: 
Kwartaal 1, Week 7 en 8; en Graad 7: Kwartaal 3, Week 7 en 8.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS

1. LUISTER EN PRAAT

AKTIWITEIT 1.1
Luister aandagtig na die onderwyser se voorlesing en vra enige vrae wat nodig is om 
duidelikheid oor die voorlesing te kry.

AKTIWITEIT 1.2
Beantwoord die mondelinge vrae oor die paragraaf wat voorgelees is.

AKTIWITEIT 1.3
Neem deel aan ’n klasgesprek oor wat die hoofgedagte van die Voorleesteks is 
waarna geluister is.

KOM ONS LEES 
2. PRE-LEES

AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van jou onderwyser hieronder en 
bespreek die antwoorde met jou maats.

(a) Soeklees saam met die onderwyser om uit te vind:
• waaruit die leesteks kom;
• wie dit geskryf het;
• wanneer dit geskryf is; en
• waar die voorval gebeur het.

(b) Antisipeer en voorspel:
• Wat verwag jy gaan in die storie gebeur? Word die inligting slegs met 

woorde oorgedra?

(c)  Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en die woordeskat en bespreek:
• Het jy al ’n regte leeu gesien? In die sirkus? Op televisie? In die dieretuin? In 

’n natuurreservaat?
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AKTIWITEIT 2.2
Werk saam met ’n maat. Vluglees die teks en voltooi die tabel.

VLUGLEES Skryf neer wat jy gesien of gelees het.

Lees die opskrif.

Kyk na die prent.

Lees die byskrif by die prent.

Maak ’n stadige s-beweging oor die teks 
en kyk of jy woorde kan raaksien wat 
meer inligting gee.

Lees die laaste paragraaf.

Voorspelling: 
Waaroor dink jy gaan die teks handel?

Motiveer jou antwoord: Waarom sê jy so?

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg jou onderwyser se instruksies om die onbekende woorde te identifiseer, in letter-
grepe te verdeel en nog ander aktiwiteite te doen. Maak seker jy weet wat die nuwe 
woorde beteken.

3. GEDURENDE LEES

AKTIWITEIT 3.1 ASSOSIASIE
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van 
assosiasie as begripstrategie.

Oefen saam met die groter groep om assosiasies te maak terwyl die onderwyser 
dit moduleer.

Oefen saam met ’n maat om assosiasies te maak met die teks wat gelees word.

Verduidelik aan ’n maat of in die kleiner groepie hoekom jy spesifieke assosiasies 
gemaak het.

Lees gedeeltes weer oor indien jy dit glad nie kan verstaan of assosiasies daarmee 
kan maak nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om dit te probeer verstaan.
• Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om begrip 

te verbeter.

Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar gelees is.

Vergelyk jou notas met ander leerders. Stem julle saam oor die hoofpunte? Indien nie, 
bespreek die verskille, motiveer jou redes vir jou keuses en kom ooreen op die mees 
geskikte hoofpunte.

AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING
• Lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Stop na elke paragraaf en som dit kortliks saam met die ander leerder in die groep 

op om so te bepaal of julle begryp wat julle gelees het.

AKTIWITEIT 3.3 TEKSBESONDERHEDE
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:

(a) Watter soort teks is dit?
• Inligtingsteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer jou antwoord.

(b) Is die teks gebaseer op waarheid of fiksie? Motiveer jou antwoord.

(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• titel, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam, 

opskrifte, inhoudsopgawe, datum.

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Wat is die naam van die oorgrenspark waar hierdie voorval gebeur het?
(b) Wie het vir die leeuwyfie geskrik?
(c) Waarheen het sy genael toe die leeuwyfie grom?
(d) Waarmee het mnr. Borcherds die hek probeer oop skuif?

AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Hoe weet jy dat die leeu aggressief was?
(b) Hoe het mev. Borcherds weggekom van die gevaarlike leeuwyfie?
(c) Wat kan toeriste alles daar by die piekniekterrein doen?
(d) Kon mnr. Borcherds die hek oop kry? Motiveer jou antwoord.
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(e) Was mnr. en mev. Borcherds die enigste mense by die piekniekterrein? Motiveer 
jou antwoord.

(f) Waarom dink die mense het die leeuwyfie in die toiletgeriewe ingegaan?

AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK AS KLASGROEP
(a) Moes die natuurbewaarders die leeuwyfie kom red? Motiveer jou antwoord.
(b) Hoe behoort toeriste hulle by kampplekke in natuurreservate te gedra? Besluit 

saam watter reëls die toeriste moet gehoorsaam sodat die diere en die mense 
veilig kan wees.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 5.1 VOORSETSELS
Ons lees in die storie: “Mev. Borcherds het na die motor genael.”

Die woord “na” is ’n voorsetsel. Jy het reeds vanjaar van voorsetsels geleer.

Hersien dit kortliks saam met jou onderwyser. Maak seker jy verstaan die begrip.

Voltooi die volgende sinne deur die ontbrekende voorsetsels in te vul:
(a) Die leeuwyfie het ____________ die toiletgeriewe gegrom.
(b) Sy het ____________ die gat in die houtsporte geklim.
(c) Die leeuwyfie het ____________ die koel vloer gelê.
(d) Mev. Borcherds het ____________ die motor gespring.
(e) Die leeuwyfie het ____________ die bult gestap.

AKTIWITEIT 5.2 HOMONIEME
’n Homoniem is ’n woord wat dieselfde gespel word, en dieselfde klink as ’n ander 
woord, maar die woorde het totaal verskillende betekenisse, byvoorbeeld:

Ons lees in die storie “Mev. Borcherds het na die motor genael.”

Die woord “nael” het ook ’n ander betekenis:
My sussie het die nael van haar duim blou geverf.

Indien nodig, hersien die begrip homonieme saam met jou onderwyser en klasgroep.

Gebruik elkeen van die volgende homonieme in twee sinne sodat die verskillende 
betekenisse daarvan duidelik is:
(a) vas
(b) ry
(c) kan
(d) val
(e) oor

6. SKRYF EN AANBIED
Graad 4: Skryf ’n verslag (informatiewe teks) oor wat by die piekniekterrein met mev. 
Borcherds gebeur het.
• Kies toepaslike inhoud vir die onderwerp.
• Gebruik ’n gepaste struktuur as ’n raam.
• Gebruik onderwerp en ondersteunende sinne om samehangende paragrawe 

te ontwikkel.
• Skep visuele hulpmiddels vir aanbieding.
• Som inligting op.
• Druk emosies uit.
• Fel oordele.
• Kom tot ’n gevolgtrekking.
• Gebruik ’n woordeboek om spelling en betekenis van woorde te kontroleer. 

(60 tot 80 woorde)

Graad 5: Werk saam met ’n maat. Skryf instruksies aan toeriste wat natuurreservate 
besoek oor hoe hulle hulle daar moet gedra.
• Kies toepaslike inligting.
• Gebruik korrekte besonderhede, volgorde, formaat.
• Gebruik bevelsinne.
• Gebruik toepaslike taal, spelling en punktuasie. 

(80 tot 100 woorde)

Graad 6: Werk in groepe. Skryf ’n dialoog tussen Eric Borcherds en die 
natuurbewaarder oor mev. Borcherds se nare ervaring.
• Beskryf agtergrond en ontwikkel die intrige.
• Stel karakters bekend.
• Vestig toon of stemming.
• Lê ’n eerste konsep voor met klem op die sentrale idee.
• Toon begrip vir styl en register.
• Besin oor en evalueer skryfwerk.
• Gebruik ’n verskeidenheid saamgestelde sinne.
• Bespreek die formaat van die teks.
• Bespreek punktuasie. 

(100 tot 120 woorde)

Graad 7: Skryf ’n koerantberig (’n kort transaksionele teks) oor mnr. Borcherds se 
dapper daad by die piekniekplek.
• Hersien saam met jou onderwyser die vereistes ten opsigte van formaat en styl.
• Let op die teikengehoor, doel en konteks.
• Gepaste woordkeuse en taalstruktuur.
• Fokus op die skryfproses: beplanning, konsep, hersiening, redigering, proeflees en 

aanbieding van finale konsep. 
(1 bladsy)
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Ingeprop: Watch nou mooi, want iHorlosie 
dalk gou hier
Willem Kempen, Die Burger, 20 Februarie 2013, Aangepas vir leerders

Die Apple iWatch. Foto: Photo24

KOM ONS LEES

TEKS 1

Knoppies is so gister … So kan ’n iWatch eendag lyk, meen die mense by 
gottabemobile.com.

Nie so lank gelede nie is die einde van die polshorlosie soos klokslag elke paar jaar 
voorspel. Almal dink dat polshorlosies nie meer gaan verkoop nie, omdat mense 
eerder op hul selfoon kyk hoe laat dit is. Baie mense gebruik ook eerder hul tablette 
of skootrekenaars om te kyk hoe laat dit is.

Wie wil dan nou ’n duur instrument aan jou arm dra wat minder goeters kan “doen” 
as selfs ’n goedkoop selfoon? Ons moet eerder vra: Wie wil dan nou ’n lomp selfoon 
in jou sak ronddra as ’n elegante voorwerp aan jou pols presies dieselfde funksies kan 
verrig as jou selfoon of rekenaar?

Google het verlede jaar ’n patent geregistreer vir ’n slim-horlosie met ’n opwip-skerm 
wat onder meer navigasie-aanwysings kan gee, inligting verskaf oor plekke in jou 
nabyheid of jou laat weet as jy nuwe e-pos het.

Die gerug doen die laaste maande die rondte dat Apple ook aan ’n horlosieprojek 
werk, wat dalk iWatch sal heet en dit sal dalk saam met die bestaande i-produkte 
werk. Apple het ’n voorsprong in die ontwikkeling van ’n slim-horlosie, omdat dit die 
Siri-stemtegnologie insluit. Dit mag net baie vreemd lyk as jy met jou arm begin praat!

’n Slim-horlosie sal heelwat makliker as ’n selfoon wees om saam te dra terwyl jy 
hardloop, fietsry of swem en terselfdertyd na musiek wil luister, wil weet hoe ver jy 
gehardloop het of wat jou polsslag op ’n gegewe oomblik is.

En die tegnologie bestaan reeds om van so ’n horlosie ook ’n elektroniese beursie te 
maak waarmee jy net aan die outomaatmasjien by die gimnasium hoef te raak om 
te betaal vir jou koeldrank as jy klaar geoefen het.

En later, as jou ouderwetse iPhone of iPad weer byderhand is, sinchroniseer jy 
eenvoudig jou horlosie via Bluetooth met een van daardie lomp toestelle.

(319 woorde)

TEKS 2

Nie so lank gelede nie is die einde van die polshorlosie voorspel. Almal dink dat 
polshorlosies nie meer gaan verkoop nie, omdat mense eerder op hul selfoon kyk 
hoe laat dit is.

Wie wil dan nou ’n duur instrument aan jou arm dra wat minder goeters kan “doen” 
as selfs ’n goedkoop selfoon? Ons moet eerder vra: Wie wil dan nou ’n lomp selfoon 
in jou sak ronddra as ’n elegante voorwerp aan jou pols presies dieselfde funksies kan 
verrig as jou selfoon of rekenaar?

Google het verlede jaar ’n patent geregistreer vir ’n slim-horlosie met ’n opwip-skerm 
wat onder meer navigasie-aanwysings kan gee, inligting verskaf oor plekke in jou 
nabyheid of jou laat weet as jy nuwe e-pos het.

Apple werk ook aan ’n horlosieprojek, die iWatch en dit sal dalk saam met die 
bestaande i-produkte werk. Apple het ’n voorsprong in die ontwikkeling van ’n slim-
horlosie, omdat dit die Siri-stemtegnologie insluit.

’n Slim-horlosie sal heelwat makliker as ’n selfoon wees om saam te dra terwyl jy 
hardloop, fietsry of swem en terselfdertyd na musiek wil luister, wil weet hoe ver jy 
gehardloop het of wat jou polsslag op ’n gegewe oomblik is.

En die tegnologie bestaan reeds om van so ’n horlosie ook ’n elektroniese beursie te 
maak waarmee jy net aan die outomaatmasjien by die gimnasium hoef te raak om 
te betaal vir jou koeldrank as jy klaar geoefen het.

En later, as jou ouderwetse iPhone of iPad weer byderhand is, sinchroniseer jy 
eenvoudig jou horlosie via Bluetooth met een van daardie lomp toestelle.

(257 woorde)
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TEKS 3

Almal dink dat polshorlosies nie meer gaan verkoop nie, omdat mense eerder op hul 
selfoon kyk hoe laat dit is.

Wie wil dan nou ’n duur instrument aan jou arm dra wat minder goeters kan “doen” 
as selfs ’n goedkoop selfoon? Ons moet eerder vra: Wie wil dan nou ’n lomp selfoon 
in jou sak ronddra as ’n elegante voorwerp aan jou pols presies dieselfde funksies kan 
verrig as jou selfoon of rekenaar?

Google het verlede jaar ’n patent geregistreer vir ’n slim-horlosie met ’n opwip-skerm 
wat navigasie-aanwysings kan gee, inligting verskaf oor plekke in jou nabyheid of jou 
laat weet as jy nuwe e-pos het.

Apple werk ook aan ’n horlosieprojek, die iWatch. Dit sal dalk saam met die 
bestaande i-produkte werk.

’n Slim-horlosie sal heelwat makliker as ’n selfoon wees om saam te dra terwyl jy 
hardloop, fietsry of swem en terselfdertyd na musiek wil luister, wil weet hoe ver jy 
gehardloop het of wat jou polsslag op ’n gegewe oomblik is.

En die tegnologie bestaan reeds om van so ’n horlosie ook ’n elektroniese beursie 
te maak waarmee jy net aan die outomaatmasjien hoef te raak om te betaal vir 
jou koeldrank.

En later, as jou iPhone of iPad weer byderhand is, sinchroniseer jy eenvoudig jou 
horlosie via Bluetooth met een van daardie lomp toestelle.

(218 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte 
bevat sekere aktiwiteite wat ooreenstem met die KABV in die volgende kwartale en weke vir die 
spesifieke grade: Graad 4: Kwartaal 3, Week 3 en 4; Graad 5: Kwartaal 1, Week 3 en 4; Graad 6: 
Kwartaal 1, Week 9 en 10; en Graad 7: Kwartaal 1, Week 9 en 10.

LEES EN KYK 
Keuse van die geskikte leesstuk
Hou die eienskappe van die drie leesvlakke (frustrasievlak, instruksievlak en onafhanklike vlak) in 
gedagte by die keuse van die mees geskikte leesstuk. Lees al 3 tekste aandagtig deur en kies dan dié 
teks wat by die meeste leerders in die klas se instruksievlak sal pas. Wanneer daar gelees word, maak 
seker dat die goeie en gemiddelde lesers die teks op hul instruksievlak lees en die swakker lesers die 
makliker teks ontvang sodat hulle ook op hul instruksievlak lees. Op hierdie wyse word steun verskaf 
en vind differensiasie in die klas plaas tydens die aanbieding en inoefening van leesvaardighede. Die 
hele klas doen presies dieselfde Pre-leesaktiwiteite, maar tydens Lees word die leesstukke volgens die 
leerder se eie instruksievlak gekies. Die Post-leesaktiwiteite word deur al die leerders gedoen, behalwe 
wanneer daar aangedui word dat dit net vir ’n spesifieke graad of groep se leesvlak geskik is. Streef 
altyd daarna om die leerder so te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en kennis, hoe 
gering ook al, moontlik gemaak word.

1. LUISTER EN PRAAT
Kies die geskikste Voorleesteks vir elke groep. Leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 soos daar met die 
Luister en Praataktiwiteite gevorder word.

AKTIWITEIT 1.1

Lees die teks voor aan die leerders. Leerders mag op hul arms lê en met toe oë luister na die 
voorlesing, as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Almal dink dat polshorlosies nie meer gaan verkoop nie.
Google het ’n patent geregistreer vir ’n slim-horlosie met ’n opwip-skerm wat navigasie-aanwysings 
kan gee, inligting verskaf oor plekke naby jou of jou laat weet as jy nuwe e-pos het.
Apple werk aan ’n horlosieprojek, die iWatch, wat dalk saam met bestaande i-produkte sal werk.
’n Slim-horlosie sal makliker as ’n selfoon wees om saam te dra. Die tegnologie bestaan reeds om van 
so ’n horlosie ’n elektroniese beursie te maak.
En as jy weer by jou iPhone of iPad is, sinchroniseer jy eenvoudig jou horlosie via Bluetooth met een 
van daardie toestelle.
(102 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Almal dink dat polshorlosies nie meer gaan verkoop nie.
Google het ’n patent vir ’n slim-horlosie met ’n opwip-skerm wat navigasie-aanwysings kan gee, 
inligting verskaf oor plekke of jou laat weet as jy nuwe e-pos het. Apple werk aan ’n horlosieprojek, 
die iWatch.
’n Slim-horlosie sal makliker as ’n selfoon wees om saam te dra. Die tegnologie bestaan reeds om van 
so ’n horlosie ’n elektroniese beursie te maak.
As jy weer by jou iPhone of iPad is, sinchroniseer jy eenvoudig jou horlosie via Bluetooth met een van 
daardie toestelle.
(90 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Almal dink dat polshorlosies nie meer gaan verkoop nie.
Google het ’n slim-horlosie met ’n opwip-skerm wat navigasie-aanwysings kan gee, inligting verskaf 
oor plekke of jou laat weet as jy nuwe e-pos het. Apple werk aan ’n horlosieprojek, die iWatch.
’n Slim-horlosie sal makliker as ’n selfoon wees om saam te dra.
Jy sal jou slim-horlosie met jou iPhone of iPad kan sinchroniseer via Bluetooth. 
(65 woorde)

AKTIWITEIT 1.2

Stel die vrae oor die Voorleesteks mondeling aan die leerders. Geen skriftelike werk word tydens 
hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte antwoord, indien nodig, deur:

• weer die gepaste gedeelte voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die sin wat daarop volg, weer aan hulle voor te lees

voordat hulle ’n keuse maak. Bespreek die antwoorde, sodat leerders kan begryp waarom ’n sekere 
antwoord reg of verkeerd is.

Voorlees vrae: (Mondelings gevra en beantwoord.)

Teks 1
1. Wat is die mening van baie mense oor die polshorlosie?
2. Watter maatskappy, behalwe Google, werk ook aan die ontwikkeling van ’n slim-horlosie?
3. Noem enige twee dinge wat Google se horlosie kan doen.
4. Hoe sal jy die horlosie met jou iPhone laat sinchroniseer?
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Teks 2
1. Hoe lyk Google se horlosie se skerm?
2. Wat word Apple se horlosie genoem?
3. Noem twee voordele van ’n slim-horlosie.
4. Hoe sal jy die horlosie met jou iPhone laat sinchroniseer?

Teks 3
1. Wat is die mening van baie mense oor die polshorlosie?
2. Wat word Apple se slim-horlosie genoem?
3. Noem enige twee dinge wat Google se horlosie kan doen.
4. Hoe sal jy die horlosie met jou iPhone laat sinchroniseer?

AKTIWITEIT 1.3

Lei die leerders in ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks waarna geluister is?

LEES EN KYK 
2. PRE-LEES
Kies die geskikste leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”, voordat met 
die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die gekose teks en die foto’s aan die leerders uit.

AKTIWITEIT 2.1 EN 2.2

Die onderwyser bied die stappe vir Pre-lees aan soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders. 
Leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2 op die leerders 
se aktiwiteitsblad.

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT

Volg die proses soos beskryf in Hoofstuk 3, paragraaf 3.3, Uitbouing van woordeskat, met die klasgroep 
om onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
3.1 Die begripstrategie wat aangeleer word tydens hierdie leesles is: ASSOSIASIE.

(a) Agtergrond vir die onderwyser

Lees meer oor die vaardigheid Assosiasie in Hoofstuk 3, paragraaf 3.4(b) en oor die modulering 
daarvan in Hoofstuk 3, paragraaf 3.6 – Assosiasies/verbindings/afleidings.

Waarom is dit nodig om assosiasies te vorm met leesmateriaal?

’n Goeie leser is altyd besig om tydens lees te dink oor:

Die teks en iets in hul eie lewe …
Die teks en iets in ’n ander teks …
Die teks en iets in die wêreld …

(b) Verduidelik die begripstrategie Assosiasie

• Gebruik die inligting wat verkry is deur aktiwiteit (a) hierbo om die begripstrategie, Assosiasie, aan 
die leerders te verduidelik.

• Moedig die leerders aan om die teks wat hulle lees in verband te bring met hul persoonlike 
ervarings- en leefwêreld.

(c) Moduleer Assosiasie aan die klasgroep

• Moduleer die begripstrategie aan die leerders soos verduidelik in Hoofstuk 3, paragraaf 3.6 – 
Assosiasies/verbindings/afleidings.

• Leerders voltooi Aktiwiteite vir leerders, 3.1 tot 3.3 soos hulle vorder met die inoefening van die 
begripstrategie – Assosiasie.

• Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is om die stappe van assosiasie hardop 
te moduleer.

◊ Lees ’n sin, paragraaf of hele teks, stop en verduidelik hoe die teks wat gelees is in verband 
gebring word met ’n persoonlike ervaring, iets waaroor al gelees is of een of ander gebeurtenis 
wat beleef is.

◊ Leerders volg in hul teks en dui met potlood op hul teks aan waar die onderwyser assosiasie 
gemoduleer het.

◊ Wanneer assosiasie tydens die leesproses gebruik word, stop gereeld en moduleer van die 
volgende stellings:

• Dit herinner my aan die keer toe …
• Dit herinner my aan __________ in my eie lewe toe …
• Ek weet van hierdie onderwerp, want …
• Die agtergrond waarteen hierdie verhaal afspeel, is net soos …
• Hierdie boek is baie soos …
• Wat in hierdie boek/storie gebeur het, is net soos wat met __________ gebeur het.
• Dit herinner my aan __________ wat ek gelees het in …
• Dit herinner my aan __________ wat in die koerant was, of __________ wat my ouma my 

vertel het.

(d) Lees met die leerders

• Lees nou ’n paragraaf saam met die leerders.
• Stop en vra die leerders om assosiasies te maak:

◊ met dit wat vir hulle bekend is; asook
◊ op spesifieke plekke waar hulle merkies gemaak het vir assosiasie in die teks – soos deur die 

onderwyser gemoduleer.
• Herhaal dit met elke paragraaf tot aan die einde van die leesstuk.

3.2 Inoefening van die begripstrategie Assosiasie

• Leerders lees nou, individueel of in kleiner groepe, die hele teks klaar.
• Hulle volg steeds die volgende stappe:

◊ Stop na ’n paar sinne om begrip te toets en idees te laat insink.
◊ Vergelyk die inhoud wat gelees is met dit wat afgelei is tydens Pre-lees en Voorlees.
◊ Maak gebruik van die inhoud om waar moontlik die betekenis van enige onbekende woorde vas 

te stel of maak van ’n woordeboek gebruik.
◊ Maak assosiasies met dit wat vir hulle bekend is aan die einde van elke paragraaf.
◊ Bespreek die assosiasies wat die inhoud van die paragraaf by verskillende leerders oproep.
◊ Leerders lees gedeeltes weer oor indien hulle dit glad nie kan verstaan of assosiasies daarmee 

kan maak nie.
◊ Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
◊ Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om dit te probeer verstaan.
◊ Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om begrip te verbeter.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar gelees is.

(e) Onafhanklike oefening

• Laat die leerders die gekose teks weer lees, in groepe van twee.
• Leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Leerders moet na elke paragraaf stop en dit kortliks saam met die ander leerder opsom om so te 

bepaal of hulle begryp wat hulle gelees het.

3.3 Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die tipe teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur wat op 
die leerders se aktiwiteitsblad gegee is as riglyn vir hierdie klasgesprek.

4. POST-LEES
Leerders volg die opdragte en voltooi Aktiwiteit 4.1 tot 4.3 skriftelik in ’n werkboek.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Leerders voltooi taalstruktuur en –konvensies: Aktiwiteite vir leerders, Aktiwiteit 5.1 tot 5.2 in ’n 
werkboek, asook die Skryf en Aanbied-aktiwiteit vir elke spesifieke graad. Hierdie taalstruktuur en 
-konvensies soos aangedui, en die Skryf en Aanbied-aktiwiteit stem soos volg met die KABV vir 
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Afrikaans Huistaal ooreen: Graad 4: Kwartaal 3, Week 3 en 4; Graad 5: Kwartaal 1, Week 3 en 4; Graad 
6: Kwartaal 1, Week 9 en 10; en Graad 7: Kwartaal 1, Week 9 en 10.

6. SKRYF EN AANBIED
Elke graad produseer eie skryfwerk soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders, Aktiwiteit 6.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS

1. LUISTER EN PRAAT

AKTIWITEIT 1.1
Luister aandagtig na die onderwyser se voorlesing en vra enige vrae wat nodig is om 
duidelikheid oor die voorlesing te kry.

AKTIWITEIT 1.2
Beantwoord die mondelinge vrae oor die paragraaf wat voorgelees is.

AKTIWITEIT 1.3
Neem deel aan ’n klasgesprek oor wat die hoofgedagte van die Voorleesteks is 
waarna geluister is.

KOM ONS LEES 
2. PRE-LEES

AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van jou onderwyser hieronder en 
bespreek die antwoorde met jou maats.

(a) Soeklees saam met die onderwyser om uit te vind:
• waaruit die leesteks kom;
• wie dit geskryf het; en
• wanneer dit geskryf is.

(b) Lees die eerste paragraaf, asook die laaste paragraaf. Skryf die hoofgedagte 
neer wat jy in elk van hierdie paragrawe gesien het.

(c) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor handel die leesstuk?
• Word die inligting slegs met woorde oorgedra?

(d) Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en die woordeskat en bespreek:
• Wat is ’n iWatch?
• Het jy al een gesien?
• Ken jy iemand wat reeds ’n iWatch besit?

AKTIWITEIT 2.2
Werk saam met ’n maat. Vluglees die teks en voltooi die tabel.

VLUGLEES Skryf neer wat jy gesien of gelees het.

Lees die opskrif.

Kyk na die prent.

Lees die byskrif by die prent.

Maak ’n stadige s-beweging oor die teks 
en kyk of jy woorde kan raaksien wat 
meer inligting gee.

Lees die laaste paragraaf.

Voorspelling: 
Waaroor dink jy gaan die teks handel?

Motiveer jou antwoord: Waarom sê jy so?

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg jou onderwyser se instruksies om die onbekende woorde te identifiseer, in letter-
grepe te verdeel en nog ander aktiwiteite te doen. Maak seker jy weet wat die nuwe 
woorde beteken.

3. GEDURENDE LEES

AKTIWITEIT 3.1
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van 
assosiasie as begripstrategie.

Oefen saam met die groter groep om assosiasies te maak terwyl die onderwyser 
dit moduleer.
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Oefen saam met ’n maat om assosiasies te maak met die teks wat gelees word.

Verduidelik aan ’n maat of in die kleiner groepie hoekom jy spesifieke assosiasies 
gemaak het.

Lees gedeeltes weer oor indien jy dit glad nie kan verstaan of assosiasies daarmee 
kan maak nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om te probeer verstaan.
• Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om begrip 

te verbeter.

Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar 
gelees is.

Vergelyk jou notas met ander leerders. Stem julle saam oor die hoofpunte? Indien nie, 
bespreek die verskille, motiveer jou redes vir jou keuses en kom ooreen op die mees 
geskikte hoofpunte.

AKTIWITEIT 3.2
• Lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Stop na elke paragraaf en som dit kortliks saam met die ander leerder in die groep 

op om so te bepaal of julle begryp wat julle gelees het.

AKTIWITEIT 3.3
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:

(a) Watter soort teks is dit?
• Inligtingsteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer jou antwoord.

(b) Is die teks gebaseer op waarheid of fiksie? Motiveer jou antwoord.

(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• titel, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam, 

opskrifte, inhoudsopgawe, datum.

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Watter maatskappy, behalwe Google, werk ook aan die ontwikkeling van ’n 

slim-horlosie?
(b) Noem enige twee dinge wat Google se horlosie kan doen.
(c) Wat word Apple se horlosie genoem?
(d) Hoe sal jy die horlosie met jou iPhone laat sinchroniseer?

AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Waarom dink mense dat polshorlosies nie meer sal verkoop nie?
(b) Waarom dink die maatskappy wat die slim-horlosie ontwerp dat dit beter is as 

’n selfoon?
(c) Noem ten minste drie dinge wat ’n slim-horlosie sal kan doen.
(d) Hoe sal jy die slim-horlosie as ’n beursie kan gebruik?
(e) Verduidelik wat bedoel word met “lomp toestelle”.
(f) Lees weer die opskrif. Gee die Afrikaans vir “watch”. Waarom word die Engelse 

woord hier gebruik?

AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK EN SKRYF DAN JOU EIE ANTWOORD NEER.
(a) Dink jy dat ’n slim-horlosie beter as ’n gewone horlosie of selfoon sal wees?
(b) Sal jy graag so ’n horlosie wil hê? Motiveer jou antwoord.
(c) Ken jy kinders wat polshorlosies dra? Sal ’n slim-horlosie reg wees vir kinders? 

Motiveer jou antwoord.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 5.1 VOORVOEGSELS EN AGTERVOEGSELS
Jy het reeds vanjaar geleer van basiswoorde, voorvoegsels en agtervoegsels.

Jy het ook in die teks oor die iWatch gelees van “bestaande projekte”.

Die woorde “bestaande” het staan as basiswoord, be- as voorvoegsel en -de 
as agtervoegsel.

Hersien hierdie begrippe saam met jou onderwyser. Onthou: Nie alle woorde het 
voorvoegsels of agtervoegsels nie.

Doen nou op jou eie dieselfde met die onderstreepte woorde in die volgende sinne:
(a) Die ontwikkeling van slim-horlosies is baie goeie nuus.
(b) Ons drink graag sap nadat ons geoefen het.
(c) Die slim-horlosie maak die lewe makliker.
(d) Die i-produkte sal seker baie duur wees.

AKTIWITEIT 5.2 ANTONIEME
’n Antoniem is ’n woord wat die teenoorgestelde betekenis het as die ander, 
byvoorbeeld:
goedkoop of duur.
Die polshorlosie is baie goedkoop.
Die polshorlosie is baie duur.
• Hersien as klasgroep antonieme wat julle reeds ken.
• Skryf dan die volgende sinne oor en vervang die woord wat onderstreep is, met die 

korrekte antoniem.
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(a) Ek skakel my selfoon aan.
(b) My boesemvriend het nie ’n selfoon nie.
(c) Mamma wys haar iPhone vir niemand nie.
(d) Jou tas lyk baie netjies.
(e) My nuwe iWatch sal baie mooi by my nagklere pas.

6. SKRYF EN AANBIED
Graad 4: Skryf ’n brosjure om die nuwe iWatch aan almal bekend te stel.
• Voorafskryf: bestudeer die formaat, struktuur en taalgebruik in brosjures. Kies die 

korrekte formaat.
• Kies toepaslike inligting.
• Gebruik gepaste struktuur.
• Beplan, skryf ’n eerste weergawe en verfyn skryfwerk. 

(30 tot 40 woorde)

Graad 5: Skryf ’n koerantberig oor die nuwe iWatch.
• Gebruik kop, subopskrif, kernparagraaf, antwoord op Wie, Wat, Waar, Wanneer en 

Waarom/Hoe.
• Gebruik die stappe van die skryfproses.
• Hou ’n dinkskrum vir idees deur kopkaarte te gebruik.
• Selekteer inhoud volgens doel en teikengroep.
• Verbind sinne tot ’n samehangende paragraaf deur voornaamwoorde, 

verbindingswoorde en korrekte punktuasie te gebruik.
• Beplan, ontwerp en verfyn die berig in paragraafvorm (minimum van 

3 paragrawe).
• Gebruik ’n wye verskeidenheid van woordeskat, toepaslike taal en punktuasie.
• Skryf die eerste weergawe, hersien, proeflees, skryf die finale weergawe. 

(140 tot 160 woorde)

Graad 6: Skryf ’n gedig oor ’n slim-horlosie.
• Hersien die begrippe wat nodig is vir die skryf van ’n gedig saam met jou 

onderwyser en klasmaats.
• Gebruik alliterasie, assonansie, metafoor, vergelyking.
• Gebruik beskrywende taal.
• Beplan, ontwikkel en verfyn skryfwerk.
• Voorsien ’n eerste konsep met klem op die sentrale idee.
• Toon begrip vir styl en register.
• Gebruik gepaste paragraafskakeling.
• Reflekteer op en evalueer skryfwerk.
• Gebruik toepaslike leestekens. 

(8 tot 10 strofes)

Graad 7: Skryf ’n beskrywende opstel oor die slim-horlosie van jou drome.
• Hersien die konvensies van ’n paragraaf saam met jou onderwyser en klasmaats:

◊ onderwerpsin van die paragraaf
◊ kern en ondersteunende gedagtes
◊ logiese opeenvolging van paragrawe

◊ gebruik van voegwoorde vir samehang
◊ gebruik ’n verskeidenheid sinsoorte, -lengtes en –strukture.

• Fokus op die skryfproses: beplanning, konsep, hersiening, redigering, proeflees en 
aanbieding van finale konsep.

• Bied jou opstel vir assessering aan. 
(150 tot 200 woorde)
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Tienerseun kies ballet “uit nuuskierigheid”
Charlea Sieberhagen, Die Burger, 16 Junie 2014, Aangepas vir leerders

Leroy Mokgatle (14) by die ateljee in Randburg waar hy repeteer. Foto: Nelius Rademan

KOM ONS LEES

TEKS 1

JOHANNESBURG – ’n Veertienjarige seun van Rustenburg, in Noord-Wes, het onlangs 
saam met van Amerika se beste balletdansers op die verhoog opgetree.

Dirk Badenhorst, wat die produksie by Montecasino aangebied het, het Leroy vroeër 
vanjaar tydens die internasionale balletkompetisie in Kaapstad raakgesien waar hy 
’n solo-dans uitgevoer het. Dirk het hom kort daarna genader om deel te wees van 
die Amerikaanse produksie.

“Ek was baie verbaas dat hy wil hê ek moet optree, maar dit is baie opwindend,” 
sê Leroy.

“Ons moes in graad 2 op ’n vorm invul aan watter sport ons sal wil deelneem. Ek het 
nie geweet wat ballet was nie. Toe die ander gr. 2-seuns sokker gekies het, het ek 
ballet gekies. Ek was maar net nuuskierig,” vertel Leroy oor sy belangstelling daarin.

Hy was toe nog ’n leerder aan die Laerskool Oost-Eind in Sunnyside, Pretoria.

Leroy meen hy was dadelik gek na ballet, maar hy moes leer om die ander seuns se 
gespot te ignoreer.

“Hoe kan ek dit stel … Ek doen graag iets waarmee ek ongemaklik is,” verduidelik hy. 
Hy hou daarvan dat ballet hom voortdurend uitdaag en hom uit sy gemaksone haal.

“Ek doen waarvoor ek lief is en waaroor ek passievol is. Ek wou iets doen wat 
anders is.”

Leroy is deur sy ma in die Pretoriase middestad grootgemaak, maar nadat sy in 2007 
dood is, het hy by sy ouma in Rustenburg gaan woon.

Hy woon nou in Randburg by ’n dansskool. Hy word tuis onderrig en bring elke dag 
lang ure in die ateljee deur.

“Ek verkies om anders te wees,” sê hy. “Ek wil alles eendag perfek doen, sonder dat 
iemand my hoef reg te wys.”

(274 woorde)

TEKS 2

JOHANNESBURG – ’n Veertienjarige seun van Rustenburg, in Noord-Wes, het onlangs 
saam met van Amerika se beste balletdansers op die verhoog opgetree.

Dirk Badenhorst, wat die produksie aangebied het, het Leroy tydens die internasio-
nale balletkompetisie in Kaapstad raakgesien waar hy ’n solo-dans uitgevoer het. 
Dirk het hom daarna genader om deel te wees van die Amerikaanse produksie.

“Ek was baie verbaas daaroor, maar dit was baie opwindend,” sê Leroy.

“Ons moes in graad 2 op ’n vorm invul aan watter sport ons wil deelneem. Ek het nie 
geweet wat ballet was nie. Die ander graad 2-seuns het sokker gekies, maar ek het 
ballet gekies, want ek was nuuskierig daaroor,” vertel Leroy oor sy belangstelling.

Hy was toe ’n leerder aan die Laerskool Oost-Eind in Sunnyside, Pretoria.

Leroy was dadelik gek na ballet, maar hy moes leer om die ander seuns se gespot 
te ignoreer.

“Ek doen graag iets waarmee ek ongemaklik is,” verduidelik hy. Hy hou daarvan dat 
ballet hom voortdurend uitdaag en hom uit sy gemaksone haal.

“Ek doen waarvoor ek lief is en waaroor ek passievol is. Ek wou iets doen wat 
anders is.”

Leroy is deur sy ma in Pretoria grootgemaak, maar nadat sy in 2007 dood is, het hy by 
sy ouma in Rustenburg gaan woon.

Hy woon nou in Randburg by ’n dansskool. Hy word tuis onderrig en bring elke dag 
lang ure in die ateljee deur.

“Ek verkies om anders te wees,” sê hy. “Ek wil alles eendag perfek doen, sonder dat 
iemand my hoef reg te wys.”

(252 woorde)
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TEKS 3

JOHANNESBURG – ’n Veertienjarige seun van Rustenburg, in Noord-Wes, het onlangs 
saam met van Amerika se beste balletdansers op die verhoog opgetree.

Leroy het in Kaapstad ’n solo-dans uitgevoer tydens ’n internasionale balletkom-
petisie. Dirk Badenhorst het hom raakgesien en gevra om deel te wees van die 
Amerikaanse produksie.

“Ons moes in graad 2 kies aan watter sport ons wil deelneem. Ek het nie geweet wat 
ballet was nie. Die ander graad 2-seuns het sokker gekies, maar ek het ballet gekies. 
Ek was nuuskierig daaroor,” vertel Leroy.

Hy het by sy ma gewoon en was ’n leerder aan die Laerskool Oost-Eind in Sunnyside, 
Pretoria.

Leroy was dadelik gek na ballet, maar hy moes leer om die ander seuns se gespot 
te ignoreer.

“Ek doen graag iets waarmee ek ongemaklik is,” verduidelik hy. Ballet daag hom uit 
en haal hom uit sy gemaksone.

“Ek doen waarvoor ek lief is en is passievol oor ballet.”

Hy woon nou in Randburg by ’n dansskool. Hy word tuis onderrig en bring elke dag 
lang ure in die ateljee deur.

“Ek verkies om anders te wees,” sê hy. “Ek wil alles eendag perfek doen, sonder dat 
iemand my hoef reg te wys.”

(193 woorde)

Leroy Mokgatle dans in die Art of Motion ateljee in Randburg 
nadat hy die goue medalje in Londen gewen het.

Foto: Simone Kley Foto: Simone Kley

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte 
bevat sekere aktiwiteite soos dit in Week 3 en 4 van die vierde kwartaal voorkom.

Lees en kyk 
Keuse van die geskikte leesstuk
Hou die eienskappe van die drie leesvlakke (frustrasievlak, instruksievlak en onafhanklike vlak) in 
gedagte by die keuse van die mees geskikte leesstuk. Lees al 3 tekste aandagtig deur en kies dan dié 
teks wat by die meeste leerders in die klas se instruksievlak sal pas. Wanneer daar gelees word, maak 
seker dat die goeie en gemiddelde lesers die teks op hul instruksievlak lees en die swakker lesers die 
makliker teks ontvang sodat hulle ook op hul instruksievlak lees. Op hierdie wyse word steun verskaf en 
vind differensiasie in die klas plaas tydens die aanbieding en inoefening van leesvaardighede.  
Die hele klas doen presies dieselfde Pre-leesaktiwiteite, maar tydens Lees word die leesstukke volgens 
die leerder se eie instruksievlak gekies. Die Post-leesaktiwiteite word deur al die leerders gedoen, 
behalwe wanneer daar aangedui word dat dit net vir ’n spesifieke graad of groep se leesvlak geskik 
is. Streef altyd daarna om die leerder so te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en 
kennis, hoe gering ook al, moontlik gemaak word.

1. PRE-LEES
Kies die geskikste leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”, voordat met 
die Pre-leesaktiwiteite begin word.

AKTIWITEIT 1.1 VLUGLEES

Deel die gekose teks en die foto’s aan die leerders uit. Kyk saam met al die leerders na die foto 
voor Teks 1 en die foto’s aan die einde van Teks 3 en lees die titel van die teks: Tienerseun kies ballet 
“uit nuuskierigheid”.

Begelei die leerders tydens soeklees van die teks om uit te vind:

• waaruit die leesteks kom;
• wie dit geskryf het; en
• wanneer dit geskryf is.

AKTIWITEIT 1.2 SOEKLEES EN VOLTOOI TABEL

Leerders lees daarna die eerste paragraaf asook die laaste paragraaf.
Laat die leerders daarna antisipeer en voorspel:

• Waaroor handel die leesstuk?
• Word die inligting slegs met woorde oorgedra?
• Watter soort visuele tekste is ingesluit?
• Uit watter bron is die inligting verkry?

Aktiveer hul voorkennis en woordeskat van die onderwerp. Bestuur die klasbespreking hieroor deur die 
volgende vrae te gebruik en ook jou eie vrae by te voeg, indien nodig:

• Wat dink julle is ballet?
• Wat dink julle sal ons in hierdie leesstuk oor ballet lees?
• Het julle al ’n balletuitvoering gesien?
• Ken julle iemand wat ballet neem?

AKTIWITEIT 1.3 WOORDESKAT

Volg die proses by Hoofstuk 3, paragraaf 3.3, Uitbouing van woordeskat, met die klasgroep om 
onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se woordeskat te maak.
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2. LUISTER EN PRAAT
Kies die geskikste Voorleesteks vir elke groep. Leerders voltooi Aktiwiteit 2.1 tot 2.3 soos daar met die 
Luister en Praataktiwiteite gevorder word.

AKTIWITEIT 2.1

Lees die teks voor aan die leerders. Leerders mag op hul arms lê en met toe oë luister na die 
voorlesing, as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Leroy Mokgatle het die goue medalje in die internasionale Genée-balletkompetisie in Londen gewen. 
Dansers van 16 lande het aan die 3-daagse kompetisie deelgeneem. Hy was die eerste Suid-Afrikaner 
wat al ooit ’n medalje in die kompetisie kon wen. Sy choreograaf, Angelique Harris, het van blydskap 
gehuil toe hy wen.
Leroy sê dit het soos ’n ander wêreld gevoel.
“Daar was soveel mense wat gekyk het. Om ’n goue medalje te wen is vir my ’n groot prestasie. Jy 
moet baie hard werk daarvoor.”
Dit is vir hom belangrik om nederig te bly.
Hy meen hy is steeds dieselfde Leroy wat die meeste van spronge en draaie hou. 
(107 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Leroy Mokgatle het die goue medalje in die Genée-balletkompetisie in Londen gewen. Dansers van 
16 lande het aan die 3-daagse kompetisie deelgeneem. Hy was die eerste Suid-Afrikaner wat al ooit 
’n medalje daar kon wen.
“Daar was soveel mense wat gekyk het. Om ’n goue medalje te wen is vir my ’n groot prestasie. Jy 
moet baie hard werk daarvoor.”
Dit is vir hom belangrik om nederig te bly.
Hy meen hy is steeds dieselfde Leroy wat die meeste van spronge en draaie hou. 
(84 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Leroy Mokgatle het die goue medalje in die Genée-balletkompetisie in Londen gewen. Dansers van 
16 lande het aan die 3-daagse kompetisie deelgeneem.
“Daar was soveel mense wat gekyk het. Om ’n goue medalje te wen is ’n groot prestasie. Dis baie 
harde werk.”
Dit is vir hom belangrik om nederig te bly. Hy meen hy is steeds dieselfde Leroy. Hy hou die meeste van 
spronge en draaie. 
(67 woorde)

AKTIWITEIT 2.2

Stel die vrae oor die Voorleesteks mondeling aan die leerders.
Geen skriftelike werk word tydens hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte 
antwoord, indien nodig, deur:

• weer die gepaste gedeelte voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die sin wat daarop volg, weer aan hulle voor te lees

voordat hulle ’n keuse maak. Bespreek die antwoorde, sodat leerders kan begryp waarom ’n sekere 
antwoord reg of verkeerd is.

Voorlees vrae: (Mondelings gevra en beantwoord.)

Teks 1, 2 en 3:
1. Wat is die seun se naam?
2. In watter stad was die kompetisie?
3. Waarvan hou hy die meeste in ballet?
4. Hoeveel lande het deelgeneem?

5. Oor hoeveel dae het die kompetisie gestrek?
6. Is dit maklik om ’n goue medalje te wen? Motiveer jou antwoord.
7. Is Londen, waar die kompetisie gehou was, in Suid-Afrika? Motiveer jou antwoord.

Teks 2 en 3
1. Het ander Suid-Afrikaners al voorheen die kompetisie gewen? Motiveer jou antwoord.

Teks 1
1. Wat het Angelique Harris gedoen toe Leroy die goue medalje wen?
2. Hoekom dink julle het Leroy gesê dat dit soos ’n ander wêreld gevoel het?

AKTIWITEIT 2.3

Lei die leerders in ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks waarna geluister is?

3. GEDURENDE LEES
3.1 Die begripstrategie wat aangeleer word tydens hierdie leesles is: VISUALISERING.

(a) Agtergrond vir die onderwyser

Lees meer oor die vaardigheid Visualisering in Hoofstuk 3, paragraaf 3.4(e), en oor die modulering 
daarvan in paragraaf 3.6 – Visualisering.

(b) Verduidelik die begripstrategie Visualisering

• Die onderwyser gebruik die inligting wat verkry is deur aktiwiteit (a) hierbo.
• Verduidelik die strategie, Visualisering, aan die leerders met hierdie inligting.

(c) Moduleer Visualisering aan die klasgroep

• Moduleer die begripstrategie aan die leerders soos verduidelik in Hoofstuk 3, paragraaf 3.6 – 
Visualisering.

• Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is om die stappe van visualisering hardop 
te moduleer.

• Leerders volg in hul teks en dui met potlood op hul teks aan waar die onderwyser visualisering 
gemoduleer het.

• Wanneer visualisering gebruik word, moet die leerder die volgende vrae vra:
◊ Watter prentjie/s sien ek in my geestesoog terwyl die teks gelees word?
◊ Kan ek beskryf hoe die karakters, ruimte en nog ander besonderhede waarvan ek gelees het, lyk?
◊ Hoe het hierdie prente in my kop my gehelp om die teks te verstaan?
◊ Rolprent: Kan ek my oë toemaak en beelde probeer skep van wat gebeur het?

(d) Lees met die leerders

• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Stop en vra die leerders om te visualiseer wat hulle gelees het op die spesifieke plekke waar hulle 

aanduidings vir visualisering in die teks gemaak het.
• Herhaal dit met elke paragraaf tot aan die einde van die leesstuk.

3.2 Inoefening van die begripstrategie Visualisering

• Leerders lees nou individueel of in kleiner groepe die hele teks klaar.
• Hulle volg steeds die volgende stappe:

◊ Stop na ’n paar sinne om begrip te toets en idees te laat insink.
◊ Vergelyk die inhoud wat gelees is met dit wat afgelei is tydens Pre-lees en Voorlees.
◊ Maak gebruik van die inhoud om waar moontlik die betekenis van enige onbekende woorde vas 

te stel of maak van ’n woordeboek gebruik.
◊ Visualiseer aan die einde van elke paragraaf. Bespreek die beelde wat die inhoud van die 

paragraaf by verskillende leerders oproep.
◊ Leerders lees gedeeltes weer oor indien hulle dit glad nie kan verstaan of visualiseer nie.
◊ Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
◊ Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om te probeer om dit te verstaan.
◊ Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om begrip te verbeter.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar gelees is.
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(e) Onafhanklike oefening

• Laat die leerders die gekose teks weer lees, in groepe van twee.
• Leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Leerders moet na elke paragraaf stop en dit kortliks met die ander leerder in die groep opsom om 

so te bepaal of hulle begryp wat hulle gelees het.

3.3 Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die tipe teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur wat op 
die leerders se aktiwiteitsblad gegee is as riglyn vir hierdie klasgesprek.

4. POST-LEES
Leerders voltooi: Aktiwiteit 4.1 tot 4.4.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Leerders voltooi taalstruktuur en -konvensies: Aktiwiteit 5.1 tot 5.6.
Indien nodig, hersien die spesifieke taalstruktuur en -konvensies soos dit aangedui word in die KABV vir 
Afrikaans Huistaal vir die spesifieke graad.

6. SKRYF EN AANBIED
Elke graad produseer eie skryfwerk soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders, Aktiwiteit 6.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS

KOM ONS LEES 
1. PRE-LEES

AKTIWITEIT 1.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van jou onderwyser hieronder en 
bespreek die antwoorde met jou maats.

(a) Vluglees saam met die onderwyser deur na die foto te kyk en die titel van die 
teks te lees. 
Waaroor dink jy sal hierdie koerantberig gaan? Motiveer jou antwoord.

(b) Soeklees saam met die onderwyser om uit te vind:
• waaruit die leesteks kom;
• wie dit geskryf het; en
• wanneer dit geskryf is.

(c) Lees die eerste paragraaf, asook die laaste paragraaf. Skryf die hoofgedagte 
neer wat jy in elk van hierdie paragrawe gesien het.

(d) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor handel die leesstuk?
• Word die inligting slegs met woorde oorgedra?

AKTIWITEIT 1.2
Werk saam met ’n maat. Vluglees die teks en voltooi die tabel.

VLUGLEES Skryf neer wat jy gesien of gelees het.

Lees die opskrif.

Kyk na die prent.

Lees die byskrif by die prent.

Maak ’n stadige s-beweging oor die teks 
en kyk of jy woorde kan raaksien wat 
meer inligting gee.

Lees die laaste paragraaf.

Voorspelling: 
Waaroor dink jy gaan die teks handel?

Motiveer jou antwoord: Waarom sê jy so?

AKTIWITEIT 1.3 WOORDESKAT
Volg jou onderwyser se instruksies om die onbekende woorde te identifiseer, in 
lettergrepe te verdeel en nog ander aktiwiteite te doen. Maak seker jy weet wat die 
nuwe woorde beteken.

2. LUISTER EN PRAAT

AKTIWITEIT 2.1
Luister aandagtig na die onderwyser se voorlesing. Vra enige vrae wat nodig is om 
duidelikheid oor die voorlesing te kry.

AKTIWITEIT 2.2
Beantwoord die mondelinge vrae oor die paragraaf wat voorgelees is.

AKTIWITEIT 2.3
Neem deel aan’n klasgesprek oor wat die hoofgedagte van die Voorleesteks is.
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3. GEDURENDE LEES

AKTIWITEIT 3.1
Luister na die verduideliking van die begrip VISUALISERING. 
Volg jou onderwyser se opdragte om die teks te visualiseer terwyl gelees word.

AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING VAN DIE BEGRIPSTRATEGIE VISUALISERING
Volg die onderwyser se opdragte en lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Stop na elke paragraaf en som dit kortliks saam met die ander leerder in die groep 

op om te bepaal of julle begryp wat julle gelees het.

AKTIWITEIT 3.3
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:
(a) Watter soort teks is dit? 

Inligtingsteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer jou antwoord.

(b) Is die teks gebaseer op waarheid of fiksie? Motiveer jou antwoord.

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Wat was die seun se naam?
(b) In watter graad was hy toe hy ’n sportsoort moes kies?
(c) Wat het hy gekies?
(d) In watter laerskool was Leroy toe hy ballet gekies het?
(e) In watter stad was die laerskool?
(f) By wie het hy gaan woon nadat sy ma oorlede is?
(g) Noem die dorp in Noord-Wes waar hy toe gaan woon het.

AKTIWITEIT 4.2 VLUGLEES
(a) Wat is die naam van die man wat hom raakgesien het?
(b) Waarmee was Leroy besig toe die man hom raakgesien het?
(c) Wat wou die man hê moes Leroy doen?
(d) Waar woon Leroy nou?
(e) Waar bring hy elke dag ure deur?

AKTIWITEIT 4.3 AANDAGTIG LEES
(a) Is Leroy ’n skaam seun? Motiveer jou antwoord.
(b) Skryf al die stede neer waar Leroy al gewoon en gedans het.
(c) Alle leerders bring elke dag amper 7 ure by die skool deur. Hoe kry Leroy dit reg 

om vir so baie ure elke dag ballet te oefen?  

AKTIWITEIT 4.4 DINK NA
(a) Is Leroy ’n lui seun? Motiveer jou antwoord.

(b) Werk saam met ’n maat. Lees weer die teks.
• Skryf nou puntsgewys notas wat aandui waarom Leroy so baie van ballet hou 

(5 tot 7 sinne.)
• Probeer om van die nuwe woordeskat wat jy aangeleer het te gebruik.
• Organiseer jou notas in ’n hoofgedagte en ander sinne wat die 

hoofgedagte ondersteun.

(c) Wie het vir Leroy gespot? Dink jy dat hulle dit vandag nog sal doen? Motiveer 
jou antwoord. 

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 5.1 VOORVOEGSELS en AGTERVOEGSELS 
Jy het reeds vanjaar geleer van basiswoorde, voorvoegsels en agtervoegsels.

Werk saam met die onderwyser en identifiseer die basiswoord, die voorvoegsel en 
die agtervoegsel in die volgende woord: ongemaklik.

Maak seker dat jy verstaan hoe dit gedoen word.

Onthou: Nie alle woorde het voorvoegsels of agtervoegsel nie.

Doen nou op jou eie dieselfde met die onderstreepte woorde in die volgende sinne:
(a) Die ma was verbaas toe haar dogter skielik voor haar staan met ’n kat.
(b) Baie mans is passievol oor rugby en kan elke dag daaroor praat.
(c) As jy op jou gemak is, kry jy enige iets maklik reg.

AKTIWITEIT 5.2 SAMESTELLINGS
Samestellings word gevorm wanneer twee soortname saamgevoeg word om ’n 
nuwe woord te vorm wat sy eie betekenis het, byvoorbeeld:
ballet + danser 
balletdanser

(a) Hersien as klasgroep saam met die onderwyser wat die woord “soortnaam” 
beteken. Noem ’n paar soortname op van voorwerpe wat julle in die klaskamer 
kan raaksien.

(b) Vorm samestellings van die soortname hieronder en gebruik elke samestelling in 
’n sin in jou werkboek sodat die betekenis van die woorde duidelik sal wees:
(i) een + dag

(ii) dans + skool

(iii) deel + neem
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AKTIWITEIT 5.3 SINONIEME
Vervang die onderstreepte woorde uit die leesstuk met gepaste sinonieme.
(a) Dana is gek oor mango’s.
(b) Twee persone onderrig ons in wiskunde.
(c) Jou nuwe balletskoene pas jou perfek.
(d) Al die mamma’s kom help met die produksie van die konsert by die skool.

AKTIWITEIT 5.4 ANTONIEME
Vervang die onderstreepte woord uit die leesstuk met ’n gepaste antoniem. Werk 
veral versigtig wanneer jy (b) doen.
(a) Dirk Badenhorst het hom raakgesien.
(b) Iemand kan my help.
(c) Mense het my gespot omdat ek ballet gekies het.
(d) Kinders mag dadelik buite gaan speel.

AKTIWITEIT 5.5 PUNKTUASIE
Skryf die volgende paragraaf oor in jou boek en voltooi dit deur die korrekte 
punktuasie in te vul.

leroy was ’n nuuskierige dapper seun hy het graag nuwe dinge probeer doen hy hou 
van groente vrugte melk en kaas want dit help hom om fiks en gesond te bly

AKTIWITEIT 5.6 WOORDSOORTE
Lees die paragraaf. Kies een voorbeeld van die volgende woordsoorte wat in die 
paragraaf voorkom en skryf dit langs die woordsoort neer:

“Ons moes in graad 2 kies aan watter sport ons wil deelneem. Ek het ballet gekies, 
want ek was nuuskierig daaroor,” vertel Leroy.

Hy het by sy ma gewoon en was ’n leerder aan die Laerskool Oost-Eind in Sunnyside, 
Pretoria.
(a) een telwoord
(b) twee eiename
(c) twee soortname
(d) een werkwoord
(e) een bepaalde lidwoord
(f) een voornaamwoord

6. SKRYF EN AANBIED
Graad 4: Skryf ’n brief aan ’n maat waarin jy hom of haar vertel van die balletdanser, 
Leroy Mokgatle, wat so passievol oor ballet is. 
(Inhoudsteks 60 – 80 woorde)

• Gebruik die toepaslike formaat van ’n brief wat jou onderwyser aan jou sal gee.
• Gee aandag aan korrekte struktuur en taal wanneer die brief geskryf word.
• Gebruik gepaste inhoud en onthou wat die doel van die teks is.

• Verbind die sinne van die brief tot ’n samehangende paragraaf deur 
voornaamwoorde, verbindingswoorde en korrekte punktuasie te gebruik.

• Gebruik toepaslike taal, spelling en punktuasie.
• Beweeg konsekwent en toepaslik van een tydsvorm na ’n ander (verlede, 

teenwoordige en toekomstige tyd).
• Gebruik die woordeboek om spelling en betekenis van woorde te kontroleer.

Gebruik die stappe van die skryfproses soos volg:
• Hou ’n dinkskrum en bespreek idees vir die inhoud van die brief.
• Skryf die eerste weergawe.
• Hersien die weergawe.
• Proeflees die veranderinge wat gemaak is.
• Skryf die finale weergawe.

Graad 5: Gee ’n feitelike beskrywing van die gebeure in die lewe van 
Leroy Mokgatle. 
(120 – 140 woorde; 3 – 5 paragrawe)

• Werk saam in groepe van twee.
• Kies relevante inhoud.
• Hou by die onderwerp.
• Gebruik ’n reeks byvoeglike naamwoorde in die beskrywing.
• Beplan en skryf ’n eerste weergawe.
• Hersien dit, proeflees die verandering en bied die finale beskrywing aan.

Graad 6: Skryf ’n beskrywende opstel oor Leroy Mokgatle. 
(140 – 150 woorde; 6 – 8 paragrawe)

• Hou ’n dinkskrum en bespreek die oomblik in sy lewe waarop jou beskrywende 
opstel sal fokus.

• Beskryf gevoelens en agtergrond.
• Gebruik beskrywende woorde en frases.
• Gebruik woorde wat dui op sintuiglike waarneming.
• Gebruik ’n vaste struktuur: begin, middel en einde vir die opstel.

Gebruik die stappe van die skryfproses:
• Skryf die eerste weergawe.
• Hersien en proeflees dit.
• Skryf die finale weergawe.

Graad 7: Skryf ’n e-pos aan jou broer wat in Londen woon en vertel hom van Leroy 
Mokgatle se suksesverhaal as balletdanser. 
(120 – 140 woorde)

Hersien die vereistes vir die skryf van ’n e-pos as klasgroep saam met jul onderwyser:
• Die doel van ’n e-pos is om in te lig en ’n verhouding te handhaaf.
• Die ontvanger se e-posadres (in die meeste gevalle is dit die ontvanger se naam, 

die naam van die bedienerspunt en die land waar dit voorkom, byvoorbeeld: 
Vanessa.s@webmail.co.za).

• Onderwerp: Dit is ’n opsomming van die inhoud van die e-posboodskap.
• Boodskap: Hier word die inligting oor Leroy met jou broer gedeel.
• Jou naam.
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• Onthou dat jou e-posadres outomaties sigbaar sal wees wanneer jou broer die 
e-pos ontvang.

• Hou in gedagte wie die teikengehoor is wat die e-pos sal lees, wat die doel van die 
e-pos is en die konteks en omstandighede waarin die brief geskryf word.

• Gee aandag aan woordkeuse en duidelike beskrywing.
• Besin oor die gebruik van sinstruktuur, -lengtes en -tipes.

Fokus op die skryfproses:
• Beplan deeglik wat jy wil skryf.
• Brei die konsep uit en gebruik byvoeglike naamwoorde.
• Hersien die eerste weergawe wat geskryf is.
• Redigeer dit nadat dit verbeter is.
• Proeflees en bied dit aan as finale e-pos.

VISUALISERING

Rieldansers gaan uithaal in Paarl
Die Burger, 2 Desember 2014, Aangepas vir leerders

Die vrolike klanke en passies van die rieldansers kan Saterdagaand weer baie toeskouers na die Paarl 
lok. Kry betyds kaartjies as jy die eindronde van die ATKV se nasionale kompetisie wil bywoon.
 Foto: Ilse Zietsman

KOM ONS LEES

TEKS 1

Dit is tyd vir die ritmiese gewip van die bulsakdanspassie, die besadigde beweeg 
van ’n slak, die lagwekkende, hemelhoë spronge van die bobbejaan, die pronkerige 
hoenderhaan en potsierlike hoenderhen wat nes skrop, die vlugvoetige volstruis en 
’n hings – met of sonder wa – op galop.

Tyd vir stof opskop, vir ruk-en-riel wat met rukke en rolle gepaardgaan, tyd vir ’n 
benydenswaardige lewensvreugde wat seker almal wat toekyk, ’n knop in die 
keel gee.

By die junior groepe gaan die Betjies van Betjiesfontein dit ligvoets uitkap teen 
Korbeel; die Calvinia Sitstappers gaan hul hakskene wys vir die Woeppies 
van Wuppertal.
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By die senior groepe gaan die Griekwa Knersvlakte Rieldansers die stof laat dwarrel 
teen die Loeriesfontein Kliptrappers. Die Suurrug Suurtrappers gaan askoek slaan teen 
die Betjies Rooi Rots Rieldansers.

In 2013 was die Nuwe Graskoue Trappers en die Boesmanland Bitterbessies onder-
skeidelik die junior en die senior kampioene. Saterdagaand is dit vir hulle tyd om hul 
titels te verdedig en hulself onkapabel te riel.

Net die lees van die rieldansers se name roep al musiek en rymelary op. Dan het jy 
nog nie eens gesien hoe hier gestoftrap en getiekiedraai word nie. Gestop word net 
duskant bollemakiesie slaan.

Ander rieldansgroep-name wat lekker op die tong rol, is Boesmanland Stofskoppertjies, 
Grasvlei Gras-trappers en Griekwa Ratelgatte.

Vroeër vanjaar is die beminde ouma Grietjie Adams van Garies by die vierde streek-
uitdunronde in Garies, Namakwaland, gehuldig. Adams se liedjies is gespeel, en die 
rieldansers het ’n huldeblyk aan haar gedans.

Pienk ballonne is losgelaat.

Adams is in April vanjaar in die ouderdom van 87 jaar in ’n ouetehuis in Springbok 
oorlede.

Sy was bekend vir haar weergawe van die liedjie, “Lekker Ou Jan”, vir haar frillerige 
pienk kappie, haar lewenslus en haar sêgoed.

Vanjaar word die negende eindronde aangebied nadat die ATKV die rieldanstradisie 
in 2006 laat herleef het.

(302 woorde)

TEKS 2

Dit is tyd vir die ritmiese gewip van die bulsakdans, die besadigde beweeg van ’n 
slak, die lawwe, hemelhoë spronge van die bobbejaan, die pronkerige hoender-
haan en potsierlike hoenderhen wat nes skrop, die vlugvoetige volstruis en ’n hings – 
met of sonder wa – op galop.

Tyd vir stof opskop, vir ruk-en-riel met rukke en rolle, tyd vir vreugde wat seker almal 
wat kom kyk, ’n knop in die keel gee.

By die junior groepe gaan die Betjies van Betjiesfontein dit ligvoets uitkap teen 
Korbeel; die Calvinia Sitstappers gaan hul hakskene wys vir die Woeppies 
van Wuppertal.

By die senior groepe gaan die Griekwa Knersvlakte Rieldansers die stof laat dwarrel 
teen die Loeriesfontein Kliptrappers. Die Suurrug Suurtrappers gaan askoek slaan teen 
die Betjies Rooi Rots Rieldansers.

In 2013 was die Nuwe Graskoue Trappers die junior, en die Boesmanland Bitterbessies 
die senior kampioene. Saterdagaand moet hulle die titels verdedig.

Net die lees van die rieldansgroepe se name laat jou al dink aan musiek en rympies 
maak. Dan het jy nog nie eens gesien hoe hier gestoftrap en getiekiedraai word nie.

Ander rieldansgroep-name wat lekker op die tong rol, is Boesmanland Stofskoppertjies, 
Grasvlei Gras-trappers en Griekwa Ratelgatte.

Vroeër in 2014 is die beminde ouma Grietjie Adams van Garies gehuldig. Haar liedjies 
is gespeel, en die rieldansers het ’n huldeblyk aan haar gedans.

Pienk ballonne is losgelaat.

Adams is in April 2014 in die ouderdom van 87 jaar oorlede.

Sy was bekend vir haar weergawe van die liedjie, “Lekker Ou Jan”, vir haar frillerige 
pienk kappie, haar lewenslus en haar sêgoed.

(256 woorde)

TEKS 3

Dit is tyd vir die rieldansgroepe se jaarlikse kompetisie. Tyd vir stof opskop, vir ruk-en-
riel, tyd vir vreugde wat seker almal wat kom kyk, ’n knop in die keel gee.

Die rieldansers gaan ritmies wip, stadig beweeg soos ’n slak, en laf rondspring soos 
die bobbejaan. Hulle gaan die hoenderhaan wat pronk en die hoenderhen wat nes 
skrop, die volstruis met sy vinnige voete en ’n hings – met of sonder wa – op galop, 
namaak.

Die junior groepe het name soos die Betjies van Betjiesfontein, die Calvinia Sitstappers 
en die Woeppies van Wuppertal.

By die senior groepe gaan die Griekwa Knersvlakte Rieldansers die stof laat dwarrel 
teen die Loeriesfontein Kliptrappers. Die Suurrug Suurtrappers gaan askoek slaan teen 
die Betjies Rooi Rots Rieldansers.

Die rieldansgroepe se name laat jou al dink aan musiek en rympies maak. Dan het jy 
nog nie eens gesien hoe hulle stoftrap en tiekiedraai nie.

Die beminde ouma Grietjie Adams van Garies was baie bekend vir rieldans.

Adams is in April 2014 in die ouderdom van 87 jaar oorlede.

Sy was bekend vir haar weergawe van die liedjie, “Lekker Ou Jan”, vir haar frillerige 
pienk kappie, haar lewenslus en haar sêgoed.

(193 woorde)
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INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte 
bevat aktiwiteite van die KABV soos volg: Graad 4: Kwartaal 3, Week 9 en 10; Graad 5: Kwartaal 2, 
Week 7 en 8; Graad 6: Kwartaal 4, Week 3 en 4; en Graad 7: Kwartaal 4, Week 3 en 4.

LEES EN KYK 
Keuse van die geskikte leesstuk
Hou die eienskappe van die drie leesvlakke (frustrasievlak, instruksievlak en onafhanklike vlak) in 
gedagte by die keuse van die mees geskikte leesstuk. Lees al 3 tekste onder die opskrif KOM ONS 
LEES aandagtig deur en kies dan dié teks wat by die meeste leerders in die klas se instruksievlak sal 
pas. Wanneer daar gelees word, maak seker dat die goeie en gemiddelde lesers die teks op hul 
instruksievlak lees en die swakker lesers die makliker teks ontvang sodat hulle ook op hul instruksievlak 
lees. Op hierdie wyse word steun verskaf en vind differensiasie in die klas plaas tydens die aanbieding 
en inoefening van leesvaardighede. Die hele klas doen presies dieselfde Pre-leesaktiwiteite, maar 
tydens Lees word die leesstukke volgens die leerder se eie instruksievlak gekies. Die Post-leesaktiwiteite 
word deur al die leerders gedoen, behalwe wanneer daar aangedui word dat dit net vir ’n spesifieke 
graad of groep se leesvlak geskik is. Streef altyd daarna om die leerder so te ondersteun dat vordering 
of groei in vaardighede en kennis, hoe gering ook al, moontlik gemaak word.

1. LUISTER EN PRAAT
Kies die geskikste Voorleesteks vir elke groep. Leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 soos daar met die 
Luister en Praataktiwiteite gevorder word.

AKTIWITEIT 1.1

Lees die teks voor aan die leerders. Leerders mag op hul arms lê en met toe oë luister na die 
voorlesing, as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Die rieldansgroepe het interessante name wat soos musiek en rympies-maak klink. Die rieldansgroepe 
maak graag die bewegings van diere na in hul gewilde, opgewekte danse. As jy mooi kyk, sien jy die 
dansers na-aap die slak, die lawwe bobbejaan, hoenders op die werf en selfs ’n vinnige volstruis of ’n 
perd wat oor die vlaktes galop. Hulle dans met baie energie, vreugde en blydskap. Rieldanse word 
gewoonlik op grond gedoen en as hulle so laat waai met die danse sien jy net stof trek soos daar 
gestoftrap, getiekiedraai en geruk-en-riel word.
(91 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Rieldansers maak baie graag die bewegings van diere na in hul gewilde, opgewekte danse. As jy 
mooi kyk, sien jy die dansers na-aap die slak, die lawwe bobbejaan, hoenders op die werf en selfs 
’n vinnige volstruis of ’n perd wat oor die vlaktes galop. Hulle dans met baie energie, vreugde en 
blydskap. Rieldanse word gewoonlik op grond gedoen en as hulle so laat waai met die danse sien jy 
net stof trek soos hulle ruk-en-riel.
(76 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Rieldansers maak baie graag die bewegings van diere na in hul gewilde, opgewekte danse. Jy kan 
sien die dansers na-aap die slak, die bobbejaan, hoenders op die werf en selfs ’n volstruis of ’n perd 
wat oor die vlaktes galop. Rieldanse word gewoonlik op grond gedoen en as hulle so laat waai met 
die danse sien jy net stof trek soos hulle ruk-en-riel.
(63 woorde)

AKTIWITEIT 1.2

Stel die vrae oor die Voorleesteks mondeling aan die leerders. Geen skriftelike werk word tydens 
hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte antwoord, indien nodig, deur:

• weer die gepaste gedeelte voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die sin wat daarop volg, weer aan hulle voor te lees

voordat hulle ’n keuse maak. Bespreek die antwoorde, sodat leerders kan begryp waarom ’n sekere 
antwoord reg of verkeerd is.

Voorlees vrae: (Mondelings gevra en beantwoord.)

Teks 1
1. Watter soort dansers word hier beskryf?
2. Hoekom sien ’n mens stof trek as hulle dans?
3. Noem twee van die soort passies wat hulle uitvoer as hulle dans.

Teks 2
1. Wat word die dansers genoem?
2. Noem twee diere wat hulle graag namaak in hul danse.
3. Hoekom sien ’n mens stof trek as hulle dans?

Teks 3
1. Wat word die dansers genoem?
2. Wat maak hulle graag na in hul danse?
3. Wat gebeur met die grond as hulle so lekker dans?

AKTIWITEIT 1.3

Lei die leerders in ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks waarna geluister is?

LEES EN KYK 
2. PRE-LEES

AKTIWITEIT 2.1

Kies die geskikste leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”, voordat met 
die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die gekose teks aan die leerders uit.

AKTIWITEIT 2.2

Leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.2 soos uiteengesit op die 
leerders se aktiwiteitsblad.

• Leerders vluglees die teks deur die opskrif van die teks te lees en na die foto te kyk. Hulle voltooi die 
Pre-leesaktiwiteite op die aktiwiteitsblad.

• Leerders antisipeer en voorspel waaroor die teks handel: Rieldansers gaan uithaal in Paarl.
• Aktiveer hulle voorkennis van die onderwerp en vra: Waaroor dink julle handel dit? Waarvan gaan 

ons lees? Waar vind dit plaas?

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT

Volg die proses by Hoofstuk 3, paragraaf 3.3, Uitbouing van woordeskat, met die klasgroep om 
onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
3.1 Die begripstrategie wat aangeleer word tydens hierdie leesles is: VISUALISERING.

(a) Agtergrond vir die onderwyser

Lees meer oor die vaardigheid Visualisering in Hoofstuk 3, paragraaf 3.4(e), en oor die modulering 
daarvan in paragraaf 3.6 – Visualisering.
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(b) Verduidelik die begripstrategie Visualisering

• Die onderwyser gebruik die inligting wat verkry is deur aktiwiteit (a) hierbo.
• Verduidelik die strategie, Visualisering, aan die leerders met hierdie inligting.

(c)  Moduleer Visualisering aan die klasgroep

• Moduleer die begripstrategie aan die leerders soos verduidelik in Hoofstuk 3, paragraaf 3.6 – 
Visualisering.

• Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is om die stappe van visualisering hardop 
te moduleer.

• Leerders volg in hul teks en dui met potlood op hul teks aan waar die onderwyser visualisering 
gemoduleer het.

• Wanneer visualisering gebruik word, moet die leerder die volgende vrae vra:
◊ Watter prentjie/s sien ek in my geestesoog terwyl die teks gelees word?
◊ Kan ek beskryf hoe die karakters, ruimte en nog ander besonderhede waarvan ek gelees het, lyk?
◊ Hoe het hierdie prente in my kop my gehelp om die teks te verstaan?
◊ Rolprent: Kan ek my oë toemaak en beelde probeer skep van wat gebeur het?

(d) Lees met die leerders

• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Stop en vra die leerders om te visualiseer wat hulle gelees het op die spesifieke plekke waar hulle 

aanduidings vir visualisering in die teks gemaak het.
• Herhaal dit met elke paragraaf tot aan die einde van die leesstuk.

3.2 Inoefening van die begripstrategie Visualisering

• Leerders lees nou individueel of in kleiner groepe die hele teks klaar.
• Hulle volg steeds die volgende stappe:

◊ Stop na ’n paar sinne om begrip te toets en idees te laat insink.
◊ Vergelyk die inhoud wat gelees is met dit wat afgelei is tydens Pre-lees en Voorlees.
◊ Maak gebruik van die inhoud om waar moontlik die betekenis van enige onbekende woorde vas 

te stel of maak van ’n woordeboek gebruik.
◊ Visualiseer aan die einde van elke paragraaf. Bespreek die beelde wat die inhoud van die 

paragraaf by verskillende leerders oproep.
◊ Leerders lees gedeeltes weer oor indien hulle dit glad nie kan verstaan of visualiseer nie.
◊ Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
◊ Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om te probeer verstaan.
◊ Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om begrip te verbeter.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar gelees is.

(e) Onafhanklike oefening

• Laat die leerders die gekose teks weer lees, in groepe van twee.
• Leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Leerders moet na elke paragraaf stop en dit kortliks met die ander leerder in die groep opsom om 

so te bepaal of hulle begryp wat hulle gelees het.

3.3 Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3):

3.3.1 Watter soort teks dink julle is dit? Beskrywend, verhalend? Motiveer jou antwoord.
3.3.2 Is die teks gebaseer op die waarheid of fiksie?

4. POST-LEES
Leerders voltooi: Aktiwiteit 4.1 tot 4.5 soos uiteengesit in Aktiwiteite vir leerders.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Leerders voltooi: Aktiwiteit 5.1 tot 5.2 soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS

1. LUISTER EN PRAAT

AKTIWITEIT 1.1
Luister aandagtig na die onderwyser se voorlesing. Vra enige vrae wat nodig is om 
duidelikheid oor die voorlesing te kry.

AKTIWITEIT 1.2
Beantwoord die mondelinge vrae oor die paragraaf wat voorgelees is.

AKTIWITEIT 1.3
Neem deel aan’n klasgesprek oor wat die hoofgedagte van die Voorleesteks is.

KOM ONS LEES 
2. PRE-LEES

AKTIWITEIT 2.1
Jou onderwyser kies die geskikte leesteks en deel dit aan julle uit.

AKTIWITEIT 2.2
Werk saam met ’n maat. Vluglees en voorspel. Voltooi die tabel.

VLUGLEES Skryf neer wat jy gesien of gelees het.

Lees die opskrif.

Kyk na die prent.

Lees die byskrif by die prent.

Maak ’n stadige s-beweging oor die teks 
en kyk of jy woorde kan raaksien wat 
meer inligting gee.

Lees die laaste paragraaf.
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Voorspelling: 
Waaroor dink jy gaan die teks handel?

Motiveer jou antwoord: Waarom sê jy so?

AKTIWITEIT 2.3 VLUGLEES OM ONBEKENDE WOORDE TE IDENTIFISEER
Volg jou onderwyser se instruksies om die onbekende woorde te identifiseer, in letter-
grepe te verdeel en nog ander aktiwiteite te doen. Maak seker jy weet wat die nuwe 
woorde beteken.

3. GEDURENDE LEES

AKTIWITEIT 3.1 VISUALISERING
Luister na die verduideliking van die begrip VISUALISERING.

Volg jou onderwyser se opdragte om die teks te visualiseer terwyl gelees word.

AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING VAN DIE BEGRIPSTRATEGIE VISUALISERING
Volg die onderwyser se opdragte en lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Stop na elke paragraaf en som dit kortliks met die ander leerder in die groep op 

om te bepaal of julle begryp wat julle gelees het.

AKTIWITEIT 3.3 BESPREEK DIE BESONDERHEDE VAN DIE TEKS (TEKS 1-3)
(a) Watter soort teks dink julle is dit? 

Beskrywend of verhalend? Motiveer jou antwoord.
(b) Is die teks gebaseer op die waarheid of fiksie?

4. POST-LEES

AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Waar gaan almal dans?
(b) Noem drie diere wat die dansers na-aap.
(c) Noem twee frases wat hul danse beskryf.
(d) Noem twee junior groepe en twee senior groepe wat aan die danse 

sal deelneem.
(e) Hoe oud het Ouma Grietjie geword?
(f) Vir watter liedjie was sy baie bekend?
(g) Noem twee woorde wat haar kappie beskryf.

AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Is die rieldans ’n stadige dans?
(b) Word die rieldans net deur ouer leerders gedoen? Motiveer jou antwoord.
(c) Is die rieldansers lief vir diere? Motiveer jou antwoord.
(d) Watter bekende rieldanser is onlangs oorlede?
(e) Wie was die senior kampioene van Rieldans in 2013?
(f) Watter byvoeglike naamwoord in die teks dui aan dat mense baie lief vir Ouma 

Grietjie was?

Slegs teks 1 en 2
(a) Vind twee redes wat jou laat dink dat ouma Grietjie baie lief vir pienk was.
(b) Kan enige dorp ’n rieldansgroep begin? Motiveer jou antwoord. 

AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK (AS KLASGROEP OF IN GROEPE)
Die rieldansers is leerders wat in groepe saam oefen en aan kompetisies deelneem.
(a) Dink julle dit is goed om so iets te doen?
(b) Watter soort aktiwiteit sal julle as ’n groep graag wil beoefen en daarmee aan 

kompetisies wil deelneem?
(c) Deel jul besluit met die res van die klas en laat hulle toe om enkele vrae aan julle 

groep te vra indien hulle onseker is oor julle voorstelle.

AKTIWITEIT 4.4 ONVOORBEREIDE LEES (HARDOPLEES)
Lees die teks hardop voor en fokus op die volgende:
• Lees vloeiend.
• Spreek die woorde korrek uit.
• Gebruik gepaste stemtoon en maak seker dat jy jou stem genoegsaam projekteer 

sodat almal kan hoor.
• Let op jou leestempo.
• Maak oogkontak met die ander leerders terwyl jy lees.

5. TAALSTRUKTUUR EN –KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou klaswerkboek neer.

AKTIWITEIT 5.1 MEERVOUDE
Die teks bevat meervoude, soos rolle, titels, name, groepe en hakskene.

Werk saam in groepe. Verdeel jou bladsy in 5 kolomme.

Skryf een van hierdie meervoude bo-aan elke kolom.

Bespreek met jou maats wat die enkelvoud van elk van hierdie woorde was, voordat 
dit in die meervoud geskryf is.

Hou ’n dinkskrum en skryf nog vier verdere woorde (die enkelvoud en die meervoud) 
neer wat op dieselfde manier van enkelvoud na meervoud verander word.
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AKTIWITEIT 5.2 INTENSIEWE VORM
Hersien die begrip byvoeglike naamwoord saam met jou onderwyser en ook die 
gebruik van die intensiewe vorm daarvan, soos in die teks “die lawwe, hemelhoë 
spronge van die bobbejaan”.

Werk saam met ’n maat. Skryf die intensiewe vorm van die volgende woorde neer en 
gebruik dit dan in sinne sodat die betekenis van die intensiewe vorme duidelik is:

rooi af lam blou glad jonk

MONITERING

Sy het by die diere geleer
Elsabé Brits, Die Burger, 18 Februarie 2014, Aangepas vir leerders

Dr. Jane Goodall. Foto: Lerato Maduna

KOM ONS LEES

TEKS 1

Haar ma

“Ek kon nie as jong vrou alleen in die woude in 1960 in Tanzanië wees om die 
sjimpansees te bestudeer nie en my ma, Margaret, is saam. Daar was net geld vir ses 
maande se werk, en ná vier maande het dit gevoel ek weet nog niks nie.”

“My ma het my bemoedig.”

“Kort nadat my ma terug huis toe is, het ek my groot deurbraak gemaak. Ek het 
gesien hoe die sjimpansees lang stukkies gras nat lek en dit in termietneste steek om 
die insekte só uit te kry. Dit was die begin van alles.”

“Maar daar was niemand om dit mee te deel nie; dit was baie swaar.”
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“My ma was my grootste mentor. Sy het my my lewe lank aangespoor om my drome 
te volg.”

“Ons was baie arm, veral ná die Tweede Wêreldoorlog.”

“Ons kon nie nuwe boeke bekostig nie. Ek het maande lank al my sakgeld gespaar 
om tweedehandse boeke te koop.”

“Ek het dit weer en weer gelees.”

“Avonture in Afrika was bestem vir seuns, nie vir meisies nie.”

“Maar my ma het gesê: ‘Werk hard en volg jou drome.’ En dit is wat ek steeds vir 
kinders vertel.”

Haar hond, Rusty

“Rusty, my hond, het my geleer dat jy net ’n klein bietjie tyd met enige dier hoef deur 
te bring om te besef dat diere emosies het.”

“Ek het daardie kennis gebruik om aan almal te verduidelik dat sjimpansees nie net 
emosies het nie, maar ook persoonlikhede.”

Louis Leaky

“Ek het in 1958 as kelner in ’n hotel gewerk vir ’n retoerkaartjie op ’n boot na Kenia,” 
het sy vertel.

“In Kenia het ek na die museum gegaan om Louis Leaky te ontmoet. Ek het gesê 
ek wil vir hom werk. Hy het my honderde vrae gevra. Ek kon dit beantwoord! Ek was 
goed voorbereid, want ek het ure en ure voorberei en gelees.”

Ek het eers as sekretaresse daar gewerk, maar later het hy my gevra om iets te doen 
wat nog nooit gedoen is nie: om die sjimpansees te bestudeer.”

(342 woorde)

TEKS 2

Haar ma

“Ek kon nie as jong vrou alleen in die woude in 1960 in Tanzanië wees om die sjimpan-
sees te bestudeer nie en my ma, Margaret, is saam.”

“My ma het my bemoedig.”

“My ma was pas terug huis toe, toe ek ’n groot deurbraak maak. Ek het gesien hoe 
die sjimpansees lang stukkies gras nat lek en dit in termietneste steek om die insekte 
só uit te kry. Dit was die begin van alles.”

“Ek was alleen in die woud en kon niemand vertel nie.”

“My ma het my my lewe lank aangespoor om my drome te volg.”

“Ons was baie arm, veral ná die Tweede Wêreldoorlog.”

“Ons kon nie nuwe boeke bekostig nie. Ek het maande lank al my sakgeld gespaar 
om tweedehandse boeke te koop.”

“Ek het dit weer en weer gelees.”

“Avonture in Afrika was bestem vir seuns, nie vir meisies nie.”

“Maar my ma het gesê: ‘Werk hard en volg jou drome.’ En dit is wat ek steeds vir 
kinders vertel.”

Haar hond, Rusty

“Rusty, my hond, het my geleer dat jy net ’n klein bietjie tyd met enige dier hoef deur 
te bring om te besef dat diere emosies het.”

“Ek het daardie kennis gebruik om aan almal te verduidelik dat sjimpansees nie net 
emosies het nie, maar ook persoonlikhede.”

Louis Leaky

“Ek het in 1958 as kelner in ’n hotel gewerk vir ’n retoerkaartjie op ’n boot na Kenia,” 
het sy vertel.

“In Kenia het ek na Louis Leaky gegaan en gesê ek wil vir hom werk. Hy het my 
honderde vrae gevra. Ek kon dit beantwoord! Ek was goed voorbereid, want ek het 
baie voorberei en gelees.”

Ek het eers as sekretaresse daar gewerk, maar later het hy my gevra om iets te doen 
wat nog nooit gedoen is nie: om die sjimpansees te bestudeer.”

(304 woorde)

TEKS 3

Haar ma

“Ek kon nie as jong vrou alleen in die woude in 1960 in Tanzanië wees om die sjimpan-
sees te bestudeer nie en my ma, Margaret, is saam.”

“My ma het my bemoedig, maar sy was reeds by die huis toe ek ’n groot deurbraak 
maak. Ek het gesien hoe die sjimpansees lang stukkies gras nat lek en dit in termiet-
neste steek om die insekte só uit te kry. Dit was die begin van alles.”

“Ek was alleen in die woud en kon niemand vertel nie.”

“My ma het my my lewe lank aangespoor om my drome te volg.”

“Ons was baie arm. Ek het maande lank al my sakgeld gespaar om tweedehandse 
boeke te koop.”

“Ek het dit weer en weer gelees.”

“Al was avonture in Afrika bestem vir seuns, nie vir meisies nie, het my ma gesê: ‘Werk 
hard en volg jou drome.’ En dit is wat ek steeds vir kinders vertel.”

Haar hond, Rusty

“Rusty, my hond, het my geleer dat jy net ’n klein bietjie tyd met enige dier hoef deur 
te bring om te besef dat diere emosies het.”

“Ek het daardie kennis gebruik om aan almal te verduidelik dat sjimpansees nie net 
emosies het nie, maar ook persoonlikhede.”
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Louis Leaky

“Ek het in 1958 as kelner gewerk vir ’n retoerkaartjie op ’n boot na Kenia,” het 
sy vertel.

“In Kenia het ek na Louis Leaky gegaan en gesê ek wil vir hom werk. Ek kon al sy vrae 
beantwoord! Ek was goed voorbereid, want ek het baie voorberei en gelees.”

“Ek het eers as sekretaresse daar gewerk, maar later het hy my gevra om iets te doen 
wat nog nooit gedoen is nie: om die sjimpansees te bestudeer.”

(285 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte 
bevat sekere aktiwiteite soos vir Week 7 en 8 van die eerste kwartaal in die betrokke grade in 
die KABV.

LEES EN KYK 
Keuse van die geskikte leesstuk
Hou die eienskappe van die drie leesvlakke (frustrasievlak, instruksievlak en onafhanklike vlak) in 
gedagte by die keuse van die mees geskikte leesstuk. Lees al 3 tekste aandagtig deur en kies dan dié 
teks wat by die meeste leerders in die klas se instruksievlak sal pas. Wanneer daar gelees word, maak 
seker dat die goeie en gemiddelde lesers die teks op hul instruksievlak lees en die swakker lesers die 
makliker teks ontvang sodat hulle ook op hul instruksievlak lees. Op hierdie wyse word steun verskaf en 
vind differensiasie in die klas plaas tydens die aanbieding en inoefening van leesvaardighede.  
Die hele klas doen presies dieselfde Pre-leesaktiwiteite, maar tydens Lees word die leesstukke volgens 
die leerder se eie instruksievlak gekies. Die Post-leesaktiwiteite word deur al die leerders gedoen, 
behalwe wanneer daar aangedui word dat dit net vir ’n spesifieke graad of groep se leesvlak geskik 
is. Streef altyd daarna om die leerder so te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en 
kennis, hoe gering ook al, moontlik gemaak word.

1. LUISTER EN PRAAT
Kies die geskikste Voorleesteks vir elke groep. Leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 soos daar met die 
Luister en Praataktiwiteite gevorder word.

AKTIWITEIT 1.1

Lees die teks voor aan die leerders. Leerders mag op hul arms lê en met toe oë luister na die 
voorlesing, as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Sy is klein gebou, fier en regop. Haar hare altyd styf teruggekam en in ’n kort poniestert.
Altyd in ’n langbroek en meestal met ’n tjalie of ’n serp om haar skouers geklee.
Net haar hande verklap dat dr. Jane Goodall in April 80 jaar oud word. Andersins, wanneer ’n mens 
jou oë toemaak en na haar luister, kan sy énige ouderdom wees, maar sy deel jare se wysheid.
Goodall het onlangs aan die Universiteit van Kaapstad ’n toespraak gelewer en ’n 
mediakonferensie gehou.
Sy het gepraat oor onderwerpe na aan haar hart.
(93 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Sy is klein gebou, fier en regop. Haar hare altyd styf teruggekam en in ’n kort poniestert.
Altyd in ’n langbroek en meestal met ’n tjalie of ’n serp om haar skouers geklee.
Net haar hande verklap dat dr. Jane Goodall in April 80 jaar oud word. Andersins, wanneer ’n mens 
jou oë toemaak en na haar luister, kan sy énige ouderdom wees, maar sy deel jare se wysheid.
Goodall het onlangs aan die Universiteit van Kaapstad ’n toespraak gelewer oor onderwerpe na aan 
haar hart.
(86 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Sy is klein gebou, fier en regop. Haar hare altyd styf teruggekam en in ’n kort poniestert.
Altyd in ’n langbroek en meestal met ’n tjalie of ’n serp om haar skouers geklee.
Net haar hande verklap dat dr. Jane Goodall in April 80 jaar oud word. Andersins, wanneer ’n mens 
jou oë toemaak en na haar luister, kan sy énige ouderdom wees, maar sy deel jare se wysheid.
(69 woorde)

AKTIWITEIT 1.2

Stel die vrae oor die Voorleesteks mondeling aan die leerders.
Geen skriftelike werk word tydens hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte 
antwoord, indien nodig, deur:

• weer die gepaste gedeelte voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die sin wat daarop volg, weer aan hulle voor te lees

voordat hulle ’n keuse maak. Bespreek die antwoorde, sodat leerders kan begryp waarom ’n sekere 
antwoord reg of verkeerd is.

Voorlees vrae: (Mondelings gevra en beantwoord.)

Teks 1, 2 en 3
1. Wat is die naam van die persoon?
2. Hoe oud is sy?
3. Wat dra sy om haar skouers?
4. In watter maand het sy verjaar?
5. Oor watter dier het sy navorsing gedoen?

Teks 1 en 2
By watter universiteit het sy ’n toespraak gemaak?

AKTIWITEIT 1.3

Lei die leerders in ’n klasgesprek: Bespreek die voorkoms van die karakter, dr. Jane Goodall.

LEES EN KYK 
2. PRE-LEES
Kies die geskikste leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”, voordat met 
die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die gekose teks aan die leerders uit.

AKTIWITEIT 2.1 EN 2.2

Die onderwyser bied die stappe vir Pre-lees aan soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders. 
Leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2 op die leerders 
se aktiwiteitsblad.

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT

Volg die proses by Hoofstuk 3, paragraaf 3.3, Uitbouing van woordeskat, met die klasgroep om 
onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se woordeskat te maak.
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3. GEDURENDE LEES
3.1 Die begripstrategie wat aangeleer word tydens hierdie leesles is: MONITERING.

(a) Agtergrond vir die onderwyser

Lees meer oor die vaardigheid Monitering in Hoofstuk 3, paragraaf 3.4(d) en oor die modulering 
daarvan in Hoofstuk 3, paragraaf 3.6 – Monitor leesbegrip deur vrae te vra.

Waarom is dit nodig om leesbegrip te monitor?

’n Goeie leser is altyd bewus van wat hy/sy weet, wat hy/sy verstaan en ook nie verstaan nie.
’n Goeie leser verstaan wat gelees word, assimileer die inligting en dit word deel van sy/haar kennis 
oor die onderwerp wat reeds voorheen bestaan het.

(b) Verduidelik die begripstrategie Monitering

• Gebruik die inligting wat verkry is deur aktiwiteit (a) hierbo om die begripstrategie, Monitering, aan 
die leerders te verduidelik.

• Moedig die leerders aan om die teks wat hulle lees in verband te bring met:
◊ die vrae wat hulle reeds oor die leesmateriaal het;
◊ dit wat hulle gedink het hulle sal uitvind wanneer hulle dit lees; en
◊ dit wat hulle geraai het hulle sou uitvind toe hulle die hoofopskrifte vlugtig gelees het.

• Leerders voltooi Aktiwiteit 3.1 tot 3.3 soos hulle vorder met die inoefening van die begripstrategie – 
Monitering.

(c) Moduleer Monitering aan die klasgroep

• Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is en moduleer die begripstrategie aan 
die leerders.

• Lees aanvanklik eers net ’n sin en later ’n paragraaf, stop en vra van die vrae of ander toepaslike 
vrae om die leser se begrip van die leesmateriaal te monitor.

• Maak gebruik van die koderingsmerke soos in Hoofstuk 3 aangedui.
• Leerders volg in hul teks en dui met potlood op hul teks die koderingstekens aan waar die 

onderwyser dit gebruik het of waar hulle dit self nodig vind.

(d) Lees saam met die leerders

• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Stop en vra die leerders om die nodige vrae aan hulself te vra om sodoende te monitor of hulle 

begryp wat hulle lees.
• Leerders gebruik die kodes (√, X, !) en dui op spesifieke plekke in die teks aan waar hulle hierdie 

moniteringsvrae vir hulself gevra het.
• Leerders herhaal dit met elke paragraaf tot aan die einde van die leesstuk.

3.2 Inoefening van die begripstrategie Monitering

• Leerders lees nou individueel of in kleiner groepe die hele teks klaar.
• Hulle volg self steeds die volgende stappe:

◊ Lees ’n paar sinne en maak gepaste koderingstekens op die teks om begrip te monitor en idees 
te laat insink.

◊ Vergelyk die inhoud wat gelees is met dit wat afgelei is tydens Voorlees en Pre-lees.
◊ Lees gedeeltes weer oor indien hulle dit glad nie kan verstaan nie.
◊ Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
◊ Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om te probeer om dit te verstaan.
◊ Lees stadiger by gedeeltes wat met die kode X gemerk is om sodoende begrip daarvan 

te verbeter.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar gelees is.

(e) Onafhanklike oefening

• Laat die leerders die gekose teks weer lees, in groepe van twee.
• Leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Leerders moet na elke paragraaf stop en dit kortliks saam met die ander leerder opsom om so te 

bepaal of hulle begryp wat hulle gelees het.

3.3 Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die tipe teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur wat op 
die leerders se aktiwiteitsblad gegee is as riglyn vir hierdie klasgesprek.

4. POST-LEES
Leerders volg die opdragte en voltooi Aktiwiteit 4.1 tot 4.3 skriftelik in ’n werkboek.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Leerders voltooi taalstruktuur en –konvensies: Aktiwiteit 5.1 tot 5.2 in ’n werkboek.
Indien nodig, hersien die spesifieke taalstruktuur en -konvensies soos dit aangedui word in die KABV vir 
Afrikaans Huistaal vir die spesifieke graad in kwartaal 1, week 7 en 8.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS

1. LUISTER EN PRAAT

AKTIWITEIT 1.1
Luister aandagtig na die onderwyser se voorlesing en vra enige vrae wat nodig is om 
duidelikheid oor die voorlesing te kry.

AKTIWITEIT 1.2
Beantwoord die mondelinge vrae oor die paragraaf wat voorgelees is.

AKTIWITEIT 1.3
Neem deel aan ’n klasgesprek: Bespreek die voorkoms van dr. Jane Goodall.

KOM ONS LEES 
2. PRE-LEES

AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van jou onderwyser hieronder en 
bespreek die antwoorde met jou maats.

(a) Vluglees saam met die onderwyser deur na die foto te kyk en die titel van die 
teks te lees. 
Waaroor dink jy sal hierdie koerantberig gaan? Motiveer jou antwoard.

(b) Soeklees saam met die onderwyser en vind uit:
• Waar kom die leesteks vandaan?
• Wie het dit geskryf?
• Wanneer is dit geskryf?
• Watter opskrifte kom by die verskillende paragrawe in die teks voor?
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(c) Vluglees
• In watter jaar wou sy in die woude gaan werk?
• Vir wie was avonture in Afrika eintlik bedoel?
• Wat was haar hond se naam?
• Met watter vervoermiddel wou sy na Kenia reis?

(d) Antisipeer en voorspel
• Waaroor handel die leesstuk?
• Dink jy dat dit ’n beskrywende leesstuk sal wees of gaan dit baie verskillende 

stappe en grafieke gebruik?

(e) Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en die woordeskat en bespreek:
• Dink jy dat dr. Jane Goodall ’n diereliefhebber is? Motiveer jou antwoord.
• Dink jy dat sy ’n vasberade persoon is? Motiveer jou antwoord.

AKTIWITEIT 2.2
Werk saam met ’n maat. Vluglees die teks en voltooi die tabel.

VLUGLEES Skryf neer wat jy gesien of gelees het.

Lees die opskrif.

Kyk na die prent.

Lees die byskrif by die prent.

Maak ’n stadige s-beweging oor die teks 
en kyk of jy woorde kan raaksien wat 
meer inligting gee.

Lees die laaste paragraaf.

Voorspelling: 
Waaroor dink jy gaan die teks handel?

Motiveer jou antwoord: Waarom sê jy so?

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg jou onderwyser se instruksies om die onbekende woorde te identifiseer, in 
lettergrepe te verdeel en nog ander aktiwiteite te doen. Maak seker jy weet wat die 
nuwe woorde beteken.

3. GEDURENDE LEES

AKTIWITEIT 3.1
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van 
monitering as begripstrategie.

Volg dan in jou eie teks hoe die onderwyser moduleer. Gee aandag aan die soort 
vrae wat gevra word wanneer monitering gemoduleer word. Maak ’n merkie op jou 
eie teks by elke frase waar die onderwyser vrae gebruik om te moduleer.

Oefen saam met die groter groep om jou begrip te monitor. Verstaan jy wat 
gelees word?

Oefen saam met ’n maat om monitering toe te pas met die teks wat gelees word.

Lees gedeeltes weer oor indien jy dit glad nie kan verstaan nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om begrip 

te verbeter.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om te probeer om dit te verstaan.

Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar 
gelees is.

Vergelyk jou notas met ander leerders. Stem julle saam oor die hoofpunte? Indien nie, 
bespreek die verskille, motiveer jou redes vir jou keuses en kom ooreen op die mees 
geskikte hoofpunte.

AKTIWITEIT 3.2
• Lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Stop na elke paragraaf en som dit kortliks saam met die ander leerder in die groep 

op om so te bepaal of julle begryp wat julle gelees het.

AKTIWITEIT 3.3
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:

(a) Watter soort teks is dit?
• Inligtingsteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer jou antwoord.

(b) Is die teks gebaseer op waarheid of fiksie? Motiveer jou antwoord.

(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• titel, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam, 

opskrifte, inhoudsopgawe, datum.
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4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) In watter land was die woude waar dr. Jane Goodall wou werk as ’n 

jong meisie?
(b) Wie moes saam met haar gaan?
(c) Wanneer het sy as ’n kelner gewerk?
(d) Wie het sy gaan opsoek in Kenia?
(e) Wat wou sy vir hom vra?

AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Hoe weet jy dat Jane as kind baie arm was?
(b) Het meisies en seuns gelyke regte gehad toe Jane jonk was? Motiveer 

jou antwoord.
(c) Wat laat jou dink dat Jane lief is vir diere?
(d) Hoe weet jy dat sy nie maklik moed opgee nie?
(e) Watter dier het sy bestudeer?
(f) Gee redes hoekom sy die werk in Kenia gekry het.

AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK EN SKRYF DAN JOU EIE ANTWOORD NEER.
(a) Wat is dr. Goodall se siening oor diere?

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 5.1 ANTONIEME
Jy het reeds van antonieme geleer. ’n Antoniem is ’n woord wat die teenoorgestelde 
betekenis as ’n ander een het. Ons het in die teks gelees dat die sjimpansees lang 
stukkies gras natgelek het. Die antoniem van lang stukkies gras is kort stukkies gras.

Hersien dit kortliks saam met jou onderwyser. Maak seker dat jy die begrip verstaan.

Skryf die volgende sinne neer en vervang die onderstreepte woord met die 
korrekte antoniem:
(a) Die gesin is baie arm.
(b) Hy eet altyd die grootste stuk koek.
(c) Die hele vloer was nat toe hulle klaar gebad het.
(d) Ek kan niks daaroor vertel nie.
(e) Die klein hondjie sal die kind volg.

AKTIWITEIT 5.2 LETTERGREPE
Graad 4 en 5: Hersien die verdeling van woorde in lettergrepe.

Graad 6 en 7: Hersien die verdeling van woorde in lettergrepe en klankgrepe.

Graad 4 en 5: Verdeel dan die woorde (a) tot (f) in lettergrepe.

Graad 6 en 7: Verdeel die woorde (a) tot (i) in lettergrepe en klankgrepe.

(a) gelees
(b) niemand
(c) bietjie
(d) kennis
(e) kelner
(f) sjimpansees
(g) termietneste
(h) tweedehandse
(i) aangespoor
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Besoedeling, ’n oseaan van plastiek
Hanlie Gouws, Die Burger, Saterdag 17 Maart 2014, Aangepas vir leerders

Plastiek botteldoppies op die strand. Foto: Heilie Combrinck

KOM ONS LEES

TEKS 1

Daar is groot kommer oor eilande van plastiek wat vorm in die verre oseane en 
plastiek en ander rommel wat baie diep op die seebodem lê, maar ons eie see, ons 
tiende provinsie, is net so ongesond.

Aan die Kaapse kus is tussen 80% en 90% van die rommel van die kus afkomstig 
en die res van die skepe. Hoe weet ons dit? Gaan kyk wat spoel uit en waar dit 
vandaan kom.

Groot hoeveelhede plastiekbottels, verskillende vorme van plastieksakkies en plakkies 
kom verbygedryf in die see. Bottelproppies en ander soorte plastiek sink dikwels tot 
die seebodem, waar ons dit nie sien nie.

Wanneer daar ’n storm op die see is, word hierdie plastiek uitgespoel op die strand, 
soos by Yzerfontein. Wanneer die boonste laag sand in die winter wegspoel, sien jy 
die strand vol allerhande soorte plastiek. Soms beland die plastiek ook in ’n boot se 
skroef of in ’n seedier se maag.

’n Seedier kan hom dik vreet aan plastiek, wat hy vir kos aansien, en dan vrek van 
wanvoeding. Soms eet visse vir generasies lank plastiek en word al hoe meer vol 
chemikalieë. Later beland hulle op jou bord vir middagete en jy word siek.

Stap maar op enige strand van die Kaap tot in Yzerfontein en kyk vir ’n verandering 
nie na die skulpies nie, maar na die plastiek wat uitgespoel het. Dan besef jy hoe 
onverskillig mense is met rommel.

Die antwoord lê in herwinning op land en see van alle plastiek, gereelde opruiming 
en navorsing. En baie, baie opvoeding. Daar is te veel mense wat nog dink die see 
kan enigiets hanteer en van enigiets herstel.

(321 woorde)

TEKS 2

Aan die Kaapse kus is tot 90% van die rommel van die kus afkomstig en die res van 
die skepe. Hoe weet ons dit? Gaan kyk wat spoel uit en waar dit vandaan kom.

Groot hoeveelhede plastiekbottels, plastieksakkies en plakkies kom verbygedryf in 
die see. Bottelproppies en ander soorte plastiek sink dikwels tot die seebodem.

Wanneer daar ’n storm op die see is, word hierdie plastiek uitgespoel op die strand, 
soos by Yzerfontein. Wanneer die boonste laag sand in die winter wegspoel, sien jy 
die strand vol allerhande soorte plastiek. Soms beland die plastiek ook in ’n boot se 
skroef of in ’n seedier se maag.

’n Seedier kan hom dik vreet aan plastiek, wat hy vir kos aansien, en dan vrek van 
wanvoeding. Soms eet visse vir generasies lank plastiek en word vol chemikalieë. 
Later beland hulle op jou bord vir middagete en jy word siek.

Stap op enige strand en kyk na die plastiek wat uitgespoel het. Dan besef jy hoe 
onverskillig mense is met rommel.

Die antwoord lê in herwinning op land en see van alle plastiek, gereelde opruiming 
en navorsing. En baie opvoeding. Te veel mense dink nog die see kan enigiets 
hanteer en van enigiets herstel.

(250 woorde)

TEKS 3

Aan die Kaapse kus is tot 90% van die rommel van die kus afkomstig en die res van 
die skepe. Groot hoeveelhede plastiekbottels, plastieksakkies en plakkies dryf in 
die see.

Wanneer daar ’n storm op die see is, word hierdie plastiek uitgespoel op die strand, 
soos by Yzerfontein. Wanneer die boonste laag sand in die winter wegspoel, sien jy 
die strand vol allerhande soorte plastiek. Soms beland die plastiek in ’n boot se skroef 
of in ’n seedier se maag.

’n Seedier kan hom dik vreet aan plastiek, wat hy vir kos aansien, en dan vrek van 
wanvoeding. Soms eet visse vir generasies lank plastiek en word al hoe meer vol 
chemikalieë. Later beland hulle op jou bord vir middagete en jy word siek.
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Stap op enige strand en kyk na die plastiek wat uitgespoel het. Dan besef jy hoe 
onverskillig mense is met rommel.

Die antwoord lê in herwinning op land en see van alle plastiek, gereelde opruiming 
en navorsing. En baie opvoeding. Te veel mense dink nog die see kan enigiets 
hanteer en van enigiets herstel.

(227 woorde)

So lank vat dit om in die see te disintegreer

papierbuskaartjie 2 tot 4 weke

katoen 1 tot 5 maande

tou 3 tot 14 maande

geverfde hout 13 jaar

blikkie 100 jaar

aluminium-blikkie 200 tot 500 jaar

plastiekbottel 450 jaar

Inligting verkry vanaf die Helenic Marine Environment Protection Association

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte 
bevat aktiwiteite soos in die KABV vir die betrokke grade soos volg: Graad 4: Kwartaal 2, Week 1 en 2; 
Graad 5: Kwartaal 4, Week 5 en 6; Graad 6: Kwartaal 3, Week 5 en 6; en Graad 7: Kwartaal 4, Week 3 
en 4.

LEES EN KYK 
Keuse van die geskikte leesstuk
Hou die eienskappe van die drie leesvlakke (frustrasievlak, instruksievlak en onafhanklike vlak) in 
gedagte by die keuse van die mees geskikte leesstuk. Lees al 3 tekste aandagtig deur en kies dan dié 
teks wat by die meeste leerders in die klas se instruksievlak sal pas. Wanneer daar gelees word, maak 
seker dat die goeie en gemiddelde lesers die teks op hul instruksievlak lees en die swakker lesers die 
makliker teks ontvang sodat hulle ook op hul instruksievlak lees. Op hierdie wyse word steun verskaf 
en vind differensiasie in die klas plaas tydens die aanbieding en inoefening van leesvaardighede. Die 
hele klas doen presies dieselfde Pre-leesaktiwiteite, maar tydens Lees word die leesstukke volgens die 
leerder se eie instruksievlak gekies. Die Post-leesaktiwiteite word deur al die leerders gedoen, behalwe 
wanneer daar aangedui word dat dit net vir ’n spesifieke graad of groep se leesvlak geskik is. Streef 
altyd daarna om die leerder so te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en kennis, hoe 
gering ook al, moontlik gemaak word.

1. LUISTER EN PRAAT
Kies die geskikste Voorleesteks vir elke groep. Leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 soos daar met die 
Luister en Praataktiwiteite gevorder word.

AKTIWITEIT 1.1

Lees die teks voor aan die leerders. Leerders mag op hul arms lê en met toe oë luister na die 
voorlesing, as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
As jy plastiek in die see gooi, gaan die see dit net mooi aan jou teruggee, het ’n gesoute seeman 
eendag gesê. Daar is groot kommer oor eilande van plastiek wat vorm in die verre oseane.
Diegene wat dink die oseane is een groot asblik, steur hulle duidelik nie aan dié waarskuwing nie. 
Daar is streng internasionale maritieme wetgewing wat die stort van plastiek op enige plek in die see 
verbied, asook nasionale en munisipale wetgewing wat rommelstrooi op strande voorkom, en tog lyk 
die see en strand al hoe meer soos ’n ashoop.
(94 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Daar is groot kommer oor eilande van plastiek wat vorm in die verre oseane.
Diegene wat dink die oseane is een groot asblik, steur hulle duidelik nie aan dié waarskuwing nie. 
Daar is streng internasionale maritieme wetgewing wat die stort van plastiek op enige plek in die see 
verbied, asook nasionale en munisipale wetgewing wat rommelstrooi op strande voorkom, en tog lyk 
die see en strand al hoe meer soos ’n ashoop.
(72 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Diegene wat dink die oseane is een groot asblik, steur hulle duidelik nie aan dié waarskuwing nie. 
Daar is streng internasionale maritieme wetgewing wat die stort van plastiek op enige plek in die see 
verbied, asook nasionale en munisipale wetgewing wat rommelstrooi op strande voorkom, en tog lyk 
die see en strand al hoe meer soos ’n ashoop.
(58 woorde)

AKTIWITEIT 1.2

Stel die vrae oor die Voorleesteks mondeling aan die leerders.
Geen skriftelike werk word tydens hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte 
antwoord, indien nodig, deur:

• weer die gepaste gedeelte voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die sin wat daarop volg, weer aan hulle voor te lees

voordat hulle ’n keuse maak. Bespreek die antwoorde, sodat leerders kan begryp waarom ’n sekere 
antwoord reg of verkeerd is.

Voorlees vrae: (Mondelings gevra en beantwoord.)

Teks 1, 2 en 3
1. Wat dink party mense van die oseaan?
2. Wat word deur maritieme wetgewing verbied?
3. Wat mag volgens die nasionale wet nie op die strande gestrooi word nie?
4. Waarmee word die see en die strand al hoe meer vergelyk?

Teks 1 en 2
1. Wat vorm deesdae in die verre oseane?
2. Waar word die stort van plastiek in die see verbied?

Teks 1
1. Wat het ’n ervare seeman van plastiek gesê?

AKTIWITEIT 1.3

Lei die leerders in ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks waarna geluister is?
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LEES EN KYK 
2. PRE-LEES
Kies die geskikste leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”, voordat met 
die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die gekose teks en die foto’s aan die leerders uit.

AKTIWITEIT 2.1 en 2.2

Die onderwyser bied die stappe vir Pre-lees aan soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders. 
Leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2 op die leerders 
se aktiwiteitsblad.

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT

Volg die proses by Hoofstuk 3, paragraaf 3.3, Uitbouing van woordeskat, met die klasgroep om 
onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
3.1 Die begripstrategie wat aangeleer word tydens hierdie leesles is: MONITERING.

(a) Agtergrond vir die onderwyser

Lees meer oor die vaardigheid Monitering in Hoofstuk 3, paragraaf 3.4(d) en oor die modulering 
daarvan in Hoofstuk 3, paragraaf 3.6 – Monitor leesbegrip deur vrae te vra.

Waarom is dit nodig om leesbegrip te monitor?

’n Goeie leser is altyd bewus van wat hy/sy weet, wat hy/sy verstaan en ook nie verstaan nie.
’n Goeie leser verstaan wat gelees word, assimileer die inligting en dit word deel van sy/haar kennis 
oor die onderwerp wat reeds voorheen bestaan het.

(b) Verduidelik die begripstrategie Monitering

• Gebruik die inligting wat verkry is deur aktiwiteit (a) hierbo om die begripstrategie, Monitering, aan 
die leerders te verduidelik.

• Moedig die leerders aan om die teks wat hulle lees in verband te bring met:
◊ die vrae wat hulle reeds oor die leesmateriaal het;
◊ dit wat hulle gedink het hulle sal uitvind wanneer hulle dit lees; en
◊ dit wat hulle geraai het hulle sou uitvind toe hulle die hoofopskrifte vlugtig gelees het.

• Leerders voltooi Aktiwiteit 3.1 tot 3.3 soos hulle vorder met die inoefening van die begripstrategie – 
Monitering.

(c) Moduleer Monitering aan die klasgroep

• Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is en moduleer die begripstrategie aan 
die leerders.

• Lees aanvanklik eers net ’n sin en later ’n paragraaf, stop en vra van die vrae of ander toepaslike 
vrae om die leser se begrip van die leesmateriaal te monitor.

• Maak gebruik van die koderingsmerke soos in Hoofstuk 3 aangedui.
• Leerders volg in hul teks en dui met potlood op hul teks die koderingstekens aan waar die 

onderwyser dit gebruik het of waar hulle dit self nodig vind.

(d) Lees saam met die leerders

• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Stop en vra die leerders om die nodige vrae aan hulself te vra om sodoende te monitor of hulle 

begryp wat hulle lees.
• Leerders gebruik die kodes (√, X, !) en dui op spesifieke plekke in die teks aan waar hulle hierdie 

moniteringsvrae vir hulself gevra het.
• Leerders herhaal dit met elke paragraaf tot aan die einde van die leesstuk.

3.2 Inoefening van die begripstrategie Monitering
• Leerders lees nou individueel of in kleiner groepe die hele teks klaar.
• Hulle volg steeds die volgende stappe:

◊ Lees ’n paar sinne en maak gepaste koderingstekens op die teks om begrip te monitor en idees 
te laat insink.

◊ Vergelyk die inhoud wat gelees is met dit wat afgelei is tydens Voorlees en Pre-lees.
◊ Lees gedeeltes weer oor indien hulle dit glad nie kan verstaan nie.
◊ Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
◊ Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om te probeer om dit te verstaan.
◊ Lees stadiger by gedeeltes wat met die kode X gemerk is om sodoende begrip daarvan 

te verbeter.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar gelees is.

(e) Onafhanklike oefening

• Laat die leerders die gekose teks weer lees, in groepe van twee.
• Leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Leerders moet na elke paragraaf stop en dit kortliks saam met die ander leerder opsom om so te 

bepaal of hulle begryp wat hulle gelees het.

3.3 Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die tipe teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur wat op 
die leerders se aktiwiteitsblad gegee is as riglyn vir hierdie klasgesprek.

4. POST-LEES
Leerders volg die opdragte en voltooi Aktiwiteit 4.1 tot 4.3 skriftelik in ’n werkboek.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Leerders voltooi taalstruktuur en –konvensies: Aktiwiteit 5.1 tot 5.2 in ’n werkboek.
Indien nodig, hersien die spesifieke taalstruktuur en -konvensies soos dit aangedui word in die KABV vir 
Afrikaans Huistaal vir die spesifieke graad.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS

1. LUISTER EN PRAAT

AKTIWITEIT 1.1
Luister aandagtig na die onderwyser se voorlesing en vra enige vrae wat nodig is om 
duidelikheid oor die voorlesing te kry.

AKTIWITEIT 1.2
Beantwoord die mondelinge vrae oor die paragraaf wat voorgelees is.

AKTIWITEIT 1.3
Neem deel aan ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks wat 
voorgelees is?

KOM ONS LEES 
2. PRE-LEES

AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van jou onderwyser hieronder en 
bespreek die antwoorde met jou maats.
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(a) Soeklees saam met die onderwyser om uit te vind:
• waaruit die leesteks kom;
• wie dit geskryf het;
• wanneer dit geskryf is; en
• watter drie tekstipes gebruik is om die inligting oor te dra.

(b) Vluglees:
• Watter % van die rommel kom van die kus af?
• By watter dorp spoel die plastiek uit as daar ’n storm op die see is?
• Waarvan word vis vol as hulle vir generasies lank plastiek eet?
• Hoeveel items word in die tabel genoem?

(c) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor handel die leesstuk?
• Sal daar iets aan hierdie probleem gedoen kan word?
• Is die inligting feitelik of dink jy dat dit ’n verhaal is? Motiveer jou antwoord.

(d) Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en bespreek:
• Is plastiek goed vir die oseane van die wêreld? Motiveer jou antwoord.

AKTIWITEIT 2.2
Werk saam met ’n maat. Vluglees die teks en voltooi die tabel.

VLUGLEES Skryf neer wat jy gesien of gelees het.

Lees die opskrif.

Kyk na die prent.

Lees die byskrif by die prent.

Maak ’n stadige s-beweging oor die teks 
en kyk of jy woorde kan raaksien wat 
meer inligting gee.

Lees die laaste paragraaf.

Voorspelling: 
Waaroor dink jy gaan die teks handel?

Motiveer jou antwoord: Waarom sê jy so?

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg jou onderwyser se instruksies om die onbekende woorde te identifiseer, in 
lettergrepe te verdeel en nog ander aktiwiteite te doen. Maak seker jy weet wat die 
nuwe woorde beteken.

3. GEDURENDE LEES

AKTIWITEIT 3.1
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van 
monitering as begripstrategie.

Volg dan in jou eie teks hoe die onderwyser moduleer. Gee aandag aan die soort 
vrae wat gevra word wanneer monitering gemoduleer word. Maak ’n merkie op jou 
eie teks by elke frase waar die onderwyser vrae gebruik om te moduleer.

Oefen saam met die groter groep om jou begrip te monitor. Verstaan jy wat 
gelees word?

Oefen saam met ’n maat om monitering toe te pas met die teks wat gelees word.

Lees gedeeltes weer oor indien jy dit glad nie kan verstaan nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om begrip 

te verbeter.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om te probeer om dit te verstaan.

Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar 
gelees is.

Vergelyk jou notas met ander leerders. Stem julle saam oor die hoofpunte? Indien nie, 
bespreek die verskille, motiveer jou redes vir jou keuses en kom ooreen op die mees 
geskikte hoofpunte.

AKTIWITEIT 3.2
• Lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Stop na elke paragraaf en som dit kortliks saam met die ander leerder in die groep 

op om so te bepaal of julle begryp wat julle gelees het.
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AKTIWITEIT 3.3
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:

(a) Watter soort teks is dit?
• Inligtingsteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer jou antwoord.

(b) Is die teks gebaseer op waarheid of fiksie? Motiveer jou antwoord.

(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• titel, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam, 

opskrifte, inhoudsopgawe, datum.

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Noem drie dinge wat in die see verbygedryf kom.
(b) Noem twee plekke waar die rommel vandaan kom.
(c) Wat sien jy op die strand as die boonste laag sand in die winter wegspoel?
(d) In watter deel van ’n boot kan die plastiek beland?
(e) Waaraan kan ’n vis vrek wat vir generasies lank plastiek vreet?
(f) Wat gebeur met mense wat vis eet wat te veel chemikalieë inkry?

AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Mag jy plastiek in die see stort? Gee ’n rede vir jou antwoord.
(b) Is dit sleg vir mense as visse vir generasies lank plastiek vreet? Motiveer 

jou antwoord.
(c) Waarna moet jy kyk as jy volgende keer op die strand stap?
(d) Noem twee maniere hoe ons elkeen besoedeling van die see kan bekamp.
(e) Wie het die inligting verskaf oor hoe lank dit sekere items neem om in die see 

te vergaan?
(f) Werk saam met ’n maat. Kyk na die tabel aan die einde van Teks 3. Maak ’n 

grafiek wat aantoon hoe lank die verskillende items neem om te vergaan nadat 
dit in die see gestort is.

AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK EN SKRYF DAN JOU EIE ANTWOORD NEER.
(a) Wat kan gewone mense doen om te voorkom dat die see nog verder besoedel 

word, selfs al woon jy nie naby die see nie?

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 5.1 SAMESTELLINGS
Jy het reeds van samestellings geleer. ’n Samestelling is ’n nuwe woord wat gevorm 
word met sy eie betekenis deur twee basiswoorde saam te voeg. Ons lees in die 

teks van rommel wat diep onder die seebodem lê. Seebodem is ’n samestelling 
wat gevorm is deur see + bodem saam te voeg en so ’n nuwe woord te vorm met 
sy eie betekenis. Hersien dit kortliks saam met jou onderwyser. Maak seker dat jy die 
begrip verstaan.

Vorm samestellings met die volgende basiswoorde. Gebruik daarna die samestelling 
in jou eie sin sodat die betekenis daarvan duidelik is:
(a) strik + das
(b) haar + borsel
(c) see + stroom
(d) sand + bak
(e) hand + skoen
(f) slaai + bak

AKTIWITEIT 5.2 ONTKENNENDE SINNE
Hersien die skryf van ontkennende sinne, byvoorbeeld: Mamma koop ’n hoed. 
Mamma koop nie ’n hoed nie.

Skryf die volgende sinne in die ontkennende vorm:
(a) Die tuin is sonder rommel.
(b) Daar is ’n storm op see.
(c) Ek kyk na skulpies op die strand.
(d) Visse vrek van wanvoeding.
(e) Ons eet vis vir middagete.
(f) My gesin herwin plastiek.
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Wat soek ’n wesel op ’n houtkapper  
se rug?
Charlea Sieberhagen, Die Burger, 5 Maart 2015, http://www.netwerk24.com/nuus/, Aangepas vir 
leerders

 ’n Engelse groenhoutkapper.   Wikimedia Commons ’n Europese wesel.   Wikimedia Commons

KOM ONS LEES

TEKS 1

Wat het daartoe gelei dat ’n klein wesel op ’n houtkapper se rug beland het, vra die 
omgewingskenner Dave Pepler oor ’n foto wat opslae op die internet maak.

Die foto van ’n Engelse groenhoutkapper in die lug met ’n Europese wesel op sy rug 
is deur Martin Le-May, ’n amateur fotograaf van Engeland, geneem.

Le-May en sy vrou het in die park gaan stap toe hulle ’n kabaal hoor en die voël met 
die diertjie op sy rug sien.

Almal wou weet wat van die houtkapper en die wesel geword het. Le-May het gesê 
dat die houtkapper vreeslik geskree het terwyl hy gevlieg het met die wesel op sy 
rug. Die houtkapper het omtrent 25 meter van hulle af in die gras geland met die 

wesel op sy rug. Le-May dink dat die wesel effens geskrik het toe hy die mense sien. 
Hy het toe sy greep op die houtkapper se nek verloor, van die voël se rug afgeval 
en in die lang gras verdwyn. Die houtkapper het weggevlieg. Albei diere het só die 
vreemde voorval oorleef.

Pepler het gesê hy het nog nooit van so iets gehoor nie. “Wesels is van die bloed-
dorstigste karnivore. Ek weet van wesels wat tussen 30 g en 150 g weeg wat ’n konyn 
van meer as ’n kilogram aanval.”

Matthew Noakes, ’n dierkunde-navorser van Pretoria, het gesê die wesel is die kleinste 
van Brittanje se karnivore.

Volgens Noakes mik wesels gewoonlik vir hul prooi se nek.

“Die wesel was waarskynlik op soek na miere en het seker die kans aangegryp toe die 
voël naderkom en vir die nek gespring het. Die voël het seker so groot geskrik dat hy 
opgevlieg en die wesel sonder ’n keuse gelaat het – hy moes net vasklou vir die rit.”

Talle mense op Twitter het Le-May gelukgewens met die goeie foto.

(304 woorde)

TEKS 2

Wat het daartoe gelei dat ’n klein wesel op ’n houtkapper se rug beland het, vra die 
omgewingskenner Dave Pepler oor ’n foto wat opslae op die internet maak.

Dié foto van ’n Engelse groenhoutkapper in die lug met ’n Europese wesel op sy rug 
is deur Martin Le-May, ’n amateur fotograaf van Engeland, geneem.

Le-May en sy vrou het in die park gaan stap toe hulle ’n kabaal hoor en die voël met 
die diertjie op sy rug sien.

Almal wou weet wat van die houtkapper en die wesel geword het. Le-May het 
gesê dat die houtkapper vreeslik geskree het terwyl hy gevlieg het met die wesel 
op sy rug. Die houtkapper het naby hulle in die gras geland met die wesel op sy 
rug. Le-May dink dat die wesel vir die mense geskrik het. Hy het sy greep op die 
houtkapper se nek verloor, van die voël se rug afgeval en in die lang gras verdwyn. 
Die houtkapper het weggevlieg. Albei diere het só die vreemde voorval oorleef.

Pepler het gesê hy het nog nooit van so iets gehoor nie. “Wesels is van die 
bloeddorstigste karnivore en sal maklik ’n konyn aanval.”

Matthew Noakes, ’n dierkunde-navorser, het gesê die wesel is die kleinste van 
Brittanje se karnivore.

Wesels mik gewoonlik vir hul prooi se nek.

“Die wesel, dalk op soek na miere, het seker die kans aangegryp toe die voël 
naderkom en vir die nek gespring het. Die voël het seker so groot geskrik dat hy 
opgevlieg het en die wesel moes net vasklou vir die rit.”

Talle mense op Twitter het Le-May gelukgewens met die goeie foto.

(270 woorde)
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TEKS 3

Wat het daartoe gelei dat ’n klein wesel op ’n houtkapper se rug beland het, vra die 
omgewingskenner Dave Pepler oor ’n foto wat opslae op die internet maak.

Dié foto van ’n Engelse groenhoutkapper in die lug met ’n Europese wesel op sy rug 
is deur Martin Le-May, ’n amateur fotograaf van Engeland, geneem.

Le-May en sy vrou het in die park gaan stap toe hulle ’n kabaal hoor en die voël met 
die diertjie op sy rug sien.

Almal wou weet wat van die houtkapper en die wesel geword het. Le-May het 
gesê dat die houtkapper vreeslik geskree het terwyl hy gevlieg het met die wesel 
op sy rug. Die houtkapper het naby hulle in die gras geland met die wesel op sy 
rug. Le-May dink dat die wesel vir die mense geskrik het. Hy het sy greep op die 
houtkapper se nek verloor, van die voël se rug afgeval en in die lang gras verdwyn. 
Die houtkapper het weggevlieg. Albei diere het die voorval oorleef.

Wesels mik gewoonlik vir hul prooi se nek.

“Die wesel, dalk op soek na miere, het seker die kans aangegryp toe die voël 
naderkom en vir die nek gespring het. Die voël het seker so groot geskrik dat hy 
opgevlieg het en die wesel moes net vasklou vir die rit.”

Talle mense op Twitter het Le-May gelukgewens met die goeie foto.

(229 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte 
bevat aktiwiteite soos in die KABV vir die betrokke grade soos volg: Graad 4: Kwartaal 3, Week 3 en 4; 
Graad 5: Kwartaal 3, Week 7 en 8; Graad 6: Kwartaal 3, Week 3 en 4; en Graad 7: Kwartaal 3, Week 1 
en 2.

LEES EN KYK 
Keuse van die geskikte leesstuk
Hou die eienskappe van die drie leesvlakke (frustrasievlak, instruksievlak en onafhanklike vlak) in 
gedagte by die keuse van die mees geskikte leesstuk. Lees al 3 tekste aandagtig deur en kies dan dié 
teks wat by die meeste leerders in die klas se instruksievlak sal pas. Wanneer daar gelees word, maak 
seker dat die goeie en gemiddelde lesers die teks op hul instruksievlak lees en die swakker lesers die 
makliker teks ontvang sodat hulle ook op hul instruksievlak lees. Op hierdie wyse word steun verskaf 
en vind differensiasie in die klas plaas tydens die aanbieding en inoefening van leesvaardighede. Die 
hele klas doen presies dieselfde Pre-leesaktiwiteite, maar tydens Lees word die leesstukke volgens die 
leerder se eie instruksievlak gekies. Die Post-leesaktiwiteite word deur al die leerders gedoen, behalwe 
wanneer daar aangedui word dat dit net vir ’n spesifieke graad of groep se leesvlak geskik is. Streef 
altyd daarna om die leerder so te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en kennis, hoe 
gering ook al, moontlik gemaak word.

1. LUISTER EN PRAAT
Kies die geskikste Voorleesteks vir elke groep. Leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 soos daar met die 
Luister en Praataktiwiteite gevorder word.

AKTIWITEIT 1.1

Lees die teks voor aan die leerders. Leerders mag op hul arms lê en met toe oë luister na die 
voorlesing, as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Houtkappers kom in woude of beboste gebiede oor die hele wêreld voor, behalwe in Australië. Die 
houtkapper kap met sy snawel teen ’n boomstam om insekte wat tussen die boombas leef te vind om 
te eet. Hulle hol ook so gate uit in stamme sodat hulle daarin kan nesmaak. Party soorte houtkappers 
kommunikeer ook met ander houtkappers deur so op die boomstam te pik. ’n Houtkapper kap ge-
middeld 8,000 tot 12,000 keer per dag op ’n boomstam. Het jy geweet: houtkappers het borselagtige 
vere oor die neus om te sorg dat hulle nie stukkies hout inasem as hulle so pik nie.
(101 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Die houtkapper kap met sy snawel teen ’n boomstam om insekte te vind om te eet. Hulle hol ook so 
gate uit in stamme sodat hulle daarin kan nesmaak. Party soorte houtkappers kommunikeer ook met 
ander houtkappers deur so op die boomstam te pik. ’n Houtkapper kap gemiddeld 8,000 tot 12,000 
keer per dag op ’n boomstam. Het jy geweet: houtkappers het borselagtige vere oor die neus om te 
sorg dat hulle nie stukkies hout inasem as hulle so pik nie.
(81 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Die houtkapper kap met sy snawel teen ’n boomstam om insekte te vind om te eet. Hulle hol ook gate 
uit in stamme sodat hulle daarin kan nesmaak. Party soorte houtkappers kommunikeer met ander 
houtkappers deur so op die boomstam te pik. ’n Houtkapper kap gemiddeld 8,000 tot 12,000 keer per 
dag op ’n boomstam. Houtkappers het borselagtige vere oor die neus wat keer dat hulle nie stukkies 
hout inasem as hulle so pik nie.
(75 woorde)

AKTIWITEIT 1.2

Stel die vrae oor die Voorleesteks mondeling aan die leerders.
Geen skriftelike werk word tydens hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte 
antwoord, indien nodig, deur:

• weer die gepaste gedeelte voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die sin wat daarop volg, weer aan hulle voor te lees

voordat hulle ’n keuse maak. Bespreek die antwoorde, sodat leerders kan begryp waarom ’n sekere 
antwoord reg of verkeerd is.

Voorlees vrae: (Mondelings gevra en beantwoord.)

Teks 1, 2 en 3
1. Van watter soort voël word hier vertel?
2. Waar maak hulle nes?
3. Noem twee ander redes hoekom hulle teen boomstamme kap.
4. Hoe kommunikeer houtkappers met hul maats?
5. Omtrent hoeveel keer per dag kap ’n houtkapper teen ’n boomstam?
6. Wat verhoed dat ’n houtkapper stukkies hout inasem?

Teks 1
1. Waar kom houtkappers voor?
2. In watter land is daar geen houtkappervoëls nie?

AKTIWITEIT 1.3

Lei die leerders in ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks waarna geluister is?
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LEES EN KYK 
2. PRE-LEES
Kies die geskikste leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”, voordat met 
die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die gekose teks en die foto’s aan die leerders uit.

AKTIWITEIT 2.1 EN 2.2

Die onderwyser bied die stappe vir Pre-lees aan soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders. Leerders 
werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2 op die leerders se aktiwiteitsblad.

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT

Volg die proses by Hoofstuk 3, paragraaf 3.3, Uitbouing van woordeskat, met die klasgroep om 
onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
3.1 Die begripstrategie wat aangeleer word tydens hierdie leesles is: SAMEVATTING/OPSOMMING.

(a) Agtergrond vir die onderwyser

Lees meer oor die vaardigheid Samevatting/opsomming in Hoofstuk 3, paragraaf 3.4(f) en oor die 
modulering daarvan in Hoofstuk 3, paragraaf 3.6 – Samevatting/opsomming.

Wat behels samevatting/opsomming as begripstrategie?

• Lesers vat die belangrikste feite in die teks saam en gee dit in hul eie woorde weer.

Waarom is dit nodig om ’n leesteks saam te vat of op te som?

• Goeie lesers is voortdurend besig om tydens lees te dink oor wat die hoofgedagte van die betrokke 
sin, paragraaf, of die langer teks is.

• Dit stel jou in staat om slegs in ’n paar sinne weer te gee waaroor die teks gaan.

(b) Verduidelik die begripstrategie Samevatting/opsomming

• Gebruik die inligting wat verkry is deur aktiwiteit (a) hierbo om die begripstrategie, Samevatting/
opsomming, aan die leerders te verduidelik.

• Leerders voltooi Aktiwiteit 3.1 tot 3.3 soos hulle vorder met die inoefening van die begripstrategie – 
Samevatting/opsomming.

(c) Moduleer Samevatting/opsomming aan die klasgroep

• Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is en moduleer die begripstrategie aan 
die leerders.

• Lees aanvanklik eers net ’n sin en later ’n paragraaf, stop en laat die leerders besin oor 
die hoofgedagte.

(d) Lees saam met die leerders (begeleide oefening)

Dit kan op een van die volgende twee maniere gedoen word:

OPSIE 1

• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Stop en vra die leerders om te verduidelik

◊ wat hulle gelees het;
◊ wat hulle nie verstaan nie; en
◊ hoe om so ’n probleem met begrip op te los.

• Lees dan verder en herhaal die vraagproses aan die einde van elke paragraaf.

Óf

OPSIE 2

• Leerders kan stroke papier of post-it notas gebruik en ’n paragraaf daarmee toemaak sodra die 
paragraaf klaar gelees is.

• Die leerder skryf dan die hoofgedagte van die paragraaf op die stukkie papier neer.

3.2 Inoefening van die begripstrategie Samevatting/opsomming

• Leerders gaan voort op dieselfde manier as hierbo en lees die teks as individu of in kleiner 
groepe klaar.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar gelees is.
◊ Leerders kan ook die volgende leidende gedagtes gebruik om hulle met die samevatting/

opsomming van die teks te help:
1. Hierdie storie of paragraaf gaan eintlik oor …
2. My mening van __________ is …
3. Ek het eers gedink die onderwerp is … Nou dink ek …
4. Ek het baie inligting gelees. Ek moet net eers gou stop en vir ’n oomblik daaroor dink.
5. My oordeel oor hierdie gedeelte is dat …
6. Met hierdie inligting wat ek gelees het, kan ek veralgemeen en sê dat …

(e) Onafhanklike oefening

• Laat die leerders die gekose teks weer lees, in groepe van twee.
• Leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Leerders moet na elke paragraaf stop en dit kortliks saam met die ander leerder opsom om so te 

bepaal of hulle begryp wat hulle gelees het.

3.3 Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die tipe teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur wat op 
die leerders se aktiwiteitsblad gegee is as riglyn vir hierdie klasgesprek.

4. POST-LEES
Leerders volg die opdragte en voltooi: Aktiwiteit 4.1 tot 4.3 skriftelik in ’n werkboek.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Leerders voltooi taalstruktuur en –konvensies: Aktiwiteit 5.1 tot 5.2 in ’n werkboek.
Indien nodig, hersien die spesifieke taalstruktuur en -konvensies soos dit aangedui word in die KABV vir 
Afrikaans Huistaal.

6. LEES EN KYK

AKTIWITEIT 6.1 VOORBEREIDE LEES (HARDOPLEES)

Leerders voltooi laaste gedeelte van Lees en Kyk: Aktiwiteit 6.1 en 6.2.
Hierdie leesaktiwiteite stem ooreen met Lees en Kyk-aktiwiteite soos dit aangedui word in die KABV vir 
Afrikaans Huistaal vir Week 3 en 4 vir die spesifieke graad in kwartaal 3.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS

1. LUISTER EN PRAAT

AKTIWITEIT 1.1
Luister aandagtig na die onderwyser se voorlesing en vra enige vrae wat nodig is om 
duidelikheid oor die voorlesing te kry.

AKTIWITEIT 1.2
Beantwoord die mondelinge vrae oor die paragraaf wat voorgelees is.

• check 
maar ek 
dink dis 
ok
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AKTIWITEIT 1.3
Neem deel aan ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks wat 
voorgelees is?

KOM ONS LEES 
2. PRE-LEES

AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van jou onderwyser hieronder en 
bespreek die antwoorde met jou maats.

(a) Vluglees saam met die onderwyser deur na die foto te kyk en die titel van die 
teks te lees. 
Waaroor dink jy sal hierdie koerantartikel gaan? Motiveer jou antwoord.

(b) Soeklees saam met die onderwyser om uit te vind:
• waaruit die leesteks kom;
• wie dit geskryf het; en
• wanneer dit geskryf is.

(c) Vluglees:
• Oor watter soort voël word hier geskryf?
• In watter land is die foto geneem?
• Noem twee mense wie se name in die storie genoem word.
• Watter dier het op die houtkapper se nek gesit?

(d) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor handel die leesstuk?
• Is die inligting feitelik of dink jy dat dit ’n verhaal is? Motiveer jou antwoord.

AKTIWITEIT 2.2
Werk op jou eie. Vluglees die teks en voltooi die tabel. Vergelyk dan jou antwoorde 
met dié van jou maat. Bespreek julle verskille en maak ’n finale besluit oor watter 
antwoord korrek is.

VLUGLEES Skryf neer wat jy gesien of gelees het.

Lees die opskrif.

Kyk na die prent.

Lees die byskrif by die prent.

Maak ’n stadige s-beweging oor die teks 
en kyk of jy woorde kan raaksien wat 
meer inligting gee.

Lees die laaste paragraaf.

Voorspelling: 
Waaroor dink jy gaan die teks handel?

Motiveer jou antwoord: Waarom sê jy so?

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg jou onderwyser se instruksies om die onbekende woorde te identifiseer, in 
lettergrepe te verdeel en nog ander aktiwiteite te doen. Maak seker jy weet wat die 
nuwe woorde beteken.

3. GEDURENDE LEES

AKTIWITEIT 3.1
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van 
samevatting/opsomming as begripstrategie.

Volg dan in jou eie teks hoe die onderwyser die samevatting/opsomming van die 
teks moduleer.

Oefen saam met die groter groep om jou eie samevatting/opsomming van die teks 
te maak wat gelees word.

Oefen saam met ’n maat om die samevatting/opsomming toe te pas op die teks 
wat gelees word.

Lees gedeeltes weer oor indien jy dit glad nie kan verstaan nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om begrip 

te verbeter.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om te probeer om dit te verstaan.

Doen die samevatting/opsomming van die teks deur notas van die hoofpunte van 
elke paragraaf te maak. Jy kan ook post-its op elke paragraaf plak nadat dit klaar 
gelees is en dan die hoofgedagte van daardie paragraaf op die post-it skryf.

Vergelyk jou notas met dié van ander leerders. Stem julle saam oor die hoofpunte? 
Indien nie, bespreek die verskille, motiveer jou redes vir jou keuses en kom ooreen op 
die mees geskikte hoofpunte.
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AKTIWITEIT 3.2
• Lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Stop na elke paragraaf en som dit kortliks saam met die ander leerder in die groep 

op om so te bepaal of julle begryp wat julle gelees het.

AKTIWITEIT 3.3
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:

(a) Watter soort teks is dit?
• Inligtingsteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer jou antwoord.

(b) Is die teks gebaseer op waarheid of fiksie? Motiveer jou antwoord.

(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• titel, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam, 

opskrifte, inhoudsopgawe, datum.

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Watter omgewingskenner word in die eerste paragraaf genoem?
(b) Wat was op die houtkapper se rug?
(c) Wie het die foto van die houtkapper en die wesel geneem?
(d) Waar het die fotograaf gestap toe hy die houtkapper en die wesel sien?
(e) Vir wie het die wesel geskrik?

AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Is Le-May getroud? Motiveer jou antwoord.
(b) Leef die twee diere nog? Motiveer jou antwoord.
(c) Wat is Le-May se stokperdjie? Motiveer jou antwoord.
(d) Dink jy mense het van die foto gehou? Motiveer jou antwoord.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 5.1 SINONIEME
Ons lees in die teks dat Le-May in die park gaan stap het. Loop is ’n sinoniem vir 
stap. Jy het reeds voorheen van sinonieme geleer. Hersien sinonieme saam met 
jou onderwyser.

Vind en omkring die sinonieme in die tabel vir die woorde uit die storie.
(a) slagoffer
(b) lawaai

(c) bloeddorstig
(d) effens

g k a b a a l p

w r e e d o b n

h o k t m e y s

a b i e t j i e

p r o o i w e n

AKTIWITEIT 5.2 WOORDESKAT
Kies ’n woord uit die lys wat by elke frase pas. Skryf die woord langs die frase neer: 
ervaar, vasklou, houtkapper, afgeval, karnivoor, wesel, park

vleisetende dier

plek met gras, bome en wandelpaadjies

soort voël wat in gate in boomstamme 
leef wat hulle met snawels uitkap uit die 
boom

klein roofdier wat op die grond in die 
blare ’n nes maak en van rotte en muise 
leef

6. LEES EN KYK

AKTIWITEIT 6.1 VOORBEREIDE LEES (HARDOPLEES)
Lees die gedeelte oor houtkappers in die blok hieronder hardop voor:
(a) Gebruik gepaste stemtoon, stemprojeksie, tempo, oogkontak, liggaamshouding 

en gebare.
(b) Maak seker dat die korrekte uitspraak van die woorde gebruik word.



94 95

SAMEVATTING

AKTIWITEIT 6.2 SAMEVATTING

Som die inhoud van hierdie leesstuk oor houtkappers kortliks op deur die vraelys 
hieronder te voltooi:

(a) Die teks handel meestal oor

(b) Die skrywer het ons vertel dat 

(c) Ek het geleer dat

(d) Die belangrikste besonderhede was

Houtkappers

Daar is meer as 180 verskillende soorte houtkappers in die wêreld. Hulle is almal van 
die familie Picidae. Die houtkapper gebruik sy skerp gepunte snawel amper soos ’n 
beitel en ’n koevoet om die bas van ’n boom af te kap.

Hulle soek insekte om te eet onder die boombas. Die houtkapper het ’n baie lang 
tong wat taaierig aan die voorpunt is. Dit word gebruik om insekte mee te vang 
om te eet.

Die houtkapperwyfie en -mannetjie werk saam om die stam van ’n boom uit te hol 
om nes daarin te maak. Hulle lê gewoonlik 4 eiers in so ’n nes. Die eiers broei binne 
twee weke uit. Die klein houtkappertjies is blind en het geen vere wanneer hulle 
uitbroei nie.

Die ouers werk saam om die klein voëltjies te versorg. Terwyl die een kos gaan soek 
om vir die klein voëltjies na die nes te bring, bly die ander een in die nes om hulle te 
versorg. Na omtrent 25 tot 30 dae is die kleintjies gereed om die nes te verlaat en 
self kos te gaan soek.

(181 woorde)

SAMEVATTING

Tiener se braai-droom word waar
Mart-Marie van den Berg, Die Burger, 8 September 2012, Aangepas vir leerders

Braaisous vir liefdadigheid. Wikimedia Commons

KOM ONS LEES

TEKS 1

Vier jaar nadat Carlos Turner oorlede is aan sistiese fibrose het sy laaste wens – om 
sy tuisgemaakte braaisous (wat hy uitgedink het) kommersiëel te bemark en te 
verkoop – waar geword. Sy wens was om die braaisous te verkoop en so fondse vir 
die hospitaal, waar hy meestal gebly het, in te samel.

Die eerste oplaag van die Carlos’ Homestyle Bar-B-Que Sauce is in 27 Walmart-
winkels in Indiana verkoop oor ’n langnaweek. Die wins van die verkope sal gebruik 
word om kunsterapie-klasse en vrywilligerswerk by die Kosair Kinderhospitaal in 
Louisville, Kentucky, ’n werklikheid te maak.

“Hulle het hom gehelp om te groei – hulle het hom die waagmoed, krag en geloof 
gegee om aan te gaan. Kosair is soos familie vir ons,” het Carlos se ma, Consuela 
Turner, gesê. “Hulle werk nie net hier nie, hulle is familie.”
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Carlos is met geboorte met sistiese fibrose gediagnoseer – ’n genetiese respiratoriese 
siekte wat die liggaam se vermoë om asem te haal belemmer. Die siekte kan 
nie genees word nie. Menige pasiënte leef tot in hul dertigs of veertigs, maar toe 
Carlos ’n tiener word, het sy gestel vinnig verswak. Hy het die meeste van sy jare 
in die hospitaal spandeer. Carlos en die personeel by Kosair het baie lief geword 
vir mekaar en daarom het hy besluit dat hy sy passie vir kook wil kombineer met ’n 
liefdadigheidsaksie vir die hospitaal.

Hy was altyd lief vir braaivleis, maar die worcester-sous het hom siek gemaak. Hy 
het toe sy eie sous met heuning, bruinsuiker, vloeibare rook en ander bestanddele 
gemaak. Hy het die handgeskrewe resep in ’n boks toegesluit – hy wou hê dit moes 
net so ’n groot geheim wees soos die KFC resep. Sy laaste wens was dat die sous 
bemark en verkoop kon word om fondse in te samel vir die hospitaal.

Na sy dood het sy ouers nie van sy droom vergeet nie en ’n restaurant in die 
gemeenskap het die geld voorgeskiet vir die eerste 6 000 bottels van die sous. Die 
sous is so gewild dat daar weer gemaak en gebottel gaan word.

(342 woorde)

TEKS 2

Vier jaar nadat Carlos Turner oorlede is aan sistiese fibrose het sy laaste wens waar 
geword. Sy wens was om sy eie braaisous te verkoop en so fondse vir die hospitaal, 
waar hy meestal gebly het, in te samel.

Die eerste oplaag van die Carlos’ Homestyle Bar-B-Que Sauce is in 27 Walmart-
winkels in Indiana verkoop oor ’n langnaweek. Die wins van die verkope sal gebruik 
word om kunsterapie-klasse en vrywilligerswerk by die Kosair Kinderhospitaal in 
Louisville, Kentucky, ’n werklikheid te maak.

Carlos is met geboorte met sistiese fibrose gediagnoseer – ’n genetiese respiratoriese 
siekte wat die liggaam se vermoë om asem te haal belemmer. Die siekte kan nie 
genees word nie. Menige pasiënte leef tot in hul dertigs of veertigs, maar toe Carlos 
’n tiener word, het sy gestel vinnig verswak. Hy was dikwels in die hospitaal. Carlos en 
die personeel by Kosair het baie lief geword vir mekaar en daarom het hy besluit dat 
hy sy passie vir kook wil kombineer met ’n liefdadigheidsaksie vir die hospitaal.

Hy was altyd lief vir braaivleis, maar die worcester-sous het hom siek gemaak, want 
hy was allergies vir een van die bestanddele. Hy het toe sy eie sous met heuning, 
bruinsuiker, vloeibare rook en ander bestanddele gemaak. Hy het die handgeskrewe 
resep in ’n boks toegesluit – hy wou hê dit moes net so ’n groot geheim wees soos die 
KFC resep. Sy laaste wens was dat die sous bemark en verkoop kon word om fondse 
in te samel vir die hospitaal.

Na sy dood het sy ouers nie van sy droom vergeet nie en ’n restaurant in die 
gemeenskap het die geld voorgeskiet vir die eerste 6 000 bottels van die sous. Die 
sous is so gewild dat daar weer gemaak en gebottel gaan word.

(291 woorde)

TEKS 3

Vier jaar nadat Carlos Turner oorlede is aan sistiese fibrose het sy laaste wens waar 
geword. Sy wens was om sy eie braaisous te verkoop en so fondse vir die hospitaal in 
te samel.

Die eerste Carlos’ Homestyle Bar-B-Que Sauce is in 27 Walmart-winkels in Indiana 
verkoop oor ’n langnaweek. Die wins van die verkope sal gebruik word vir 
kunsterapie-klasse en vrywilligerswerk by die Kosair Kinderhospitaal in Louisville, 
Kentucky.

Carlos is gebore met sistiese fibrose – ’n siekte wat die liggaam se vermoë om 
asem te haal belemmer. Die siekte kan nie genees word nie. Baie pasiënte leef 
tot in hul dertigs of veertigs, maar in sy tienerjare het Carlos vinnig verswak. Hy was 
dikwels in die hospitaal. Carlos en die personeel by Kosair het baie lief geword vir 
mekaar en daarom het hy besluit dat hy sy passie vir kook wil kombineer met ’n 
liefdadigheidsaksie vir die hospitaal.

Hy was altyd lief vir braaivleis, maar worcester-sous het hom siek gemaak, want 
hy was allergies vir een van die bestanddele. Hy het toe sy eie sous met heuning, 
bruinsuiker, vloeibare rook en ander bestanddele gemaak. Hy het die handgeskrewe 
resep in ’n boks toegesluit – hy wou hê dit moes net so ’n groot geheim wees soos die 
KFC resep. Sy laaste wens was dat die sous bemark en verkoop kon word om fondse 
in te samel vir die hospitaal.

Na sy dood het sy ouers nie van sy droom vergeet nie en ’n restaurant in die 
gemeenskap het die geld voorgeskiet vir die eerste 6 000 bottels van die sous. Die 
sous is so gewild dat daar weer gemaak en gebottel gaan word.

(271 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte 
bevat aktiwiteite soos in die KABV vir die betrokke grade soos volg: Graad 4: Kwartaal 3, Week 3 en 4; 
Graad 5: Kwartaal 1, Week 5 en 6, asook Week 7 en 8; Graad 6: Kwartaal 3, Week 5 en 6; en Graad 7: 
Kwartaal 1, Week 5 en 6.

LEES EN KYK 
Keuse van die geskikte leesstuk
Hou die eienskappe van die drie leesvlakke (frustrasievlak, instruksievlak en onafhanklike vlak) in 
gedagte by die keuse van die mees geskikte leesstuk. Lees al 3 tekste aandagtig deur en kies dan dié 
teks wat by die meeste leerders in die klas se instruksievlak sal pas. Wanneer daar gelees word, maak 
seker dat die goeie en gemiddelde lesers die teks op hul instruksievlak lees en die swakker lesers die 
makliker teks ontvang sodat hulle ook op hul instruksievlak lees. Op hierdie wyse word steun verskaf 
en vind differensiasie in die klas plaas tydens die aanbieding en inoefening van leesvaardighede. Die 
hele klas doen presies dieselfde Pre-leesaktiwiteite, maar tydens Lees word die leesstukke volgens die 
leerder se eie instruksievlak gekies. Die Post-leesaktiwiteite word deur al die leerders gedoen, behalwe 
wanneer daar aangedui word dat dit net vir ’n spesifieke graad of groep se leesvlak geskik is. Streef 
altyd daarna om die leerder so te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en kennis, hoe 
gering ook al, moontlik gemaak word.
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1. LUISTER EN PRAAT
Kies die geskikste Voorleesteks vir elke groep. Leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 soos daar met die 
Luister en Praataktiwiteite gevorder word.

AKTIWITEIT 1.1

Lees die teks voor aan die leerders. Leerders mag op hul arms lê en met toe oë luister na die 
voorlesing, as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Nadat Carlos Turner oorlede is, het sy laaste wens, om sy eie braaisous te verkoop en so fondse vir sy 
hospitaal in te samel, waar geword.
Carlos het sistiese fibrose gehad. Hy was meestal in die Kosair Kinderhospitaal. Carlos en die personeel 
het baie lief geword vir mekaar en daarom het hy besluit om ’n liefdadigheidsaksie vir die hospitaal 
te begin.
Hy het sy eie braaisous ontwikkel met ’n resep wat hy self uitgedink het. Na sy dood het sy ouers die 
braaisous laat maak. Carlos’ Homestyle Bar-B-Que Sauce is in 27 Walmart-winkels verkoop en so het sy 
droom waar geword. 
(101 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Na sy dood is Carlos Turner se wens om sy eie braaisous te verkoop en so fondse vir sy hospitaal in te 
samel, bewaarheid.
Carlos het sistiese fibrose gehad. Hy was meestal in die Kosair Kinderhospitaal. Carlos en die personeel 
het baie lief geword vir mekaar en daarom het hy ’n liefdadigheidsaksie vir die hospitaal begin.
Hy het sy eie braaisous ontwikkel. Na sy dood het sy ouers die braaisous laat maak. Carlos’ Homestyle 
Bar-B-Que Sauce is in 27 Walmart-winkels verkoop en so het sy droom waar geword. 
(88 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Carlos Turner het sistiese fibrose gehad. Hy was meestal in die Kosair Kinderhospitaal. Carlos en 
die personeel het baie lief geword vir mekaar en daarom het hy ’n liefdadigheidsaksie vir die 
hospitaal begin.
Hy het sy eie braaisous ontwikkel. Na sy dood het sy ouers die braaisous laat maak. Carlos’ Homestyle 
Bar-B-Que Sauce is in 27 Walmart-winkels verkoop en so het sy droom waar geword om fondse vir sy 
hospitaal in te samel. 
(73 woorde)

AKTIWITEIT 1.2

Stel die vrae oor die Voorleesteks mondeling aan die leerders.

Geen skriftelike werk word tydens hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte 
antwoord, indien nodig, deur:

• weer die gepaste gedeelte voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die sin wat daarop volg, weer aan hulle voor te lees

voordat hulle ’n keuse maak. Bespreek die antwoorde, sodat leerders kan begryp waarom ’n sekere 
antwoord reg of verkeerd is.

Voorlees vrae: (Mondelings gevra en beantwoord.)

Teks 1
1. Wat was Carlos Turner se laaste wens?
2. Wat word sy braaisous genoem?
3. In watter winkels word sy braaisous verkoop?
4. Wat wou hy met die geld maak wat hy met die braaisous verdien?

Teks 2
1. In watter hospitaal was Carlos?
2. Wanneer is Carlos se laaste wens bewaarheid?
3. In hoeveel winkels word sy braaisous verkoop?
4. Wie het gesorg dat sy laaste wens bewaarheid word?

Teks 3
1. Wat is Carlos se van?
2. Watter siekte het Carlos gehad?
3. Waar het hy die meeste van sy tyd deurgebring?
4. Vir wie wou Carlos ’n liefdadigheidsaksie begin?

AKTIWITEIT 1.3

Lei die leerders in ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks waarna geluister is?

LEES EN KYK 
2. PRE-LEES
Kies die geskikste leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”, voordat met 
die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die gekose teks en die foto’s aan die leerders uit.

AKTIWITEIT 2.1 EN 2.2

Die onderwyser bied die stappe vir Pre-lees aan soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders. 
Leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2 op die leerders 
se aktiwiteitsblad.

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT

Volg die proses by Hoofstuk 3, paragraaf 3.3, Uitbouing van woordeskat, met die klasgroep om 
onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
3.1 Die begripstrategie wat aangeleer word tydens hierdie leesles is: SAMEVATTING/OPSOMMING.

(a) Agtergrond vir die onderwyser

Lees meer oor die vaardigheid Samevatting/opsomming in Hoofstuk 3, paragraaf 3.4(f) en oor die 
modulering daarvan in Hoofstuk 3, paragraaf 3.6 – Samevatting/opsomming.

Wat behels samevatting/opsomming as begripstrategie?
• Lesers vat die belangrikste feite in die teks saam en gee dit in hul eie woorde weer.

Waarom is dit nodig om ’n leesteks saam te vat of op te som?
• Goeie lesers is voortdurend besig om tydens lees te dink oor wat die hoofgedagte van die betrokke 

sin, paragraaf, of die langer teks is.
• Dit stel jou in staat om slegs in ’n paar sinne weer te gee waaroor die teks gaan.

(b) Verduidelik die begripstrategie Samevatting/opsomming

• Gebruik die inligting wat verkry is deur aktiwiteit (a) hierbo om die begripstrategie, Samevatting/
opsomming, aan die leerders te verduidelik.

• Leerders voltooi Aktiwiteit 3.1 tot 3.3 soos hulle vorder met die inoefening van die begripstrategie – 
Samevatting/opsomming.

(c) Moduleer Samevatting/opsomming aan die klasgroep

• Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is en moduleer die begripstrategie aan 
die leerders.

• Lees aanvanklik eers net ’n sin en later ’n paragraaf, stop en laat die leerders besin oor 
die hoofgedagte.
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(d) Lees saam met die leerders (begeleide oefening)

Dit kan op een van die volgende twee maniere gedoen word:

OPSIE 1

• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Stop en vra die leerders om te verduidelik

◊ wat hulle gelees het;
◊ wat hulle nie verstaan nie; en
◊ hoe om so ’n probleem met begrip op te los.

• Lees dan verder en herhaal die vraagproses aan die einde van elke paragraaf.

Óf

OPSIE 2

• Leerders kan stroke papier of post-it notas gebruik en ’n paragraaf daarmee toemaak sodra die 
paragraaf klaar gelees is.

• Die leerder skryf dan die hoofdagte van die paragraaf op die stukkie papier neer.

3.2 Inoefening van die begripstrategie Samevatting/opsomming

• Leerders gaan voort op dieselfde manier as hierbo en lees die teks as individu of in kleiner 
groepe klaar.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar gelees is.
◊ Leerders kan ook die volgende leidende gedagtes gebruik om hulle met die samevatting/

opsomming van die teks te help:
1. Hierdie storie of paragraaf gaan eintlik oor …
2. My mening van __________ is …
3. Ek het eers gedink die onderwerp is … Nou dink ek …
4. Ek het baie inligting gelees. Ek moet net eers gou stop en vir ’n oomblik daaroor dink.
5. My oordeel oor hierdie gedeelte is dat …
6. Met hierdie inligting wat ek gelees het, kan ek veralgemeen en sê dat …

(e) Onafhanklike oefening

• Laat die leerders die gekose teks weer lees, in groepe van twee.
• Leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Leerders moet na elke paragraaf stop en dit kortliks saam met die ander leerder opsom om so te 

bepaal of hulle begryp wat hulle gelees het.

3.3 Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die tipe teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur wat op 
die leerders se aktiwiteitsblad gegee is as riglyn vir hierdie klasgesprek.

4. POST-LEES
Leerders volg die opdragte en voltooi: Aktiwiteit 4.1 tot 4.3 skriftelik in ’n werkboek.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Leerders voltooi taalstruktuur en –konvensies: Aktiwiteit 5.1 tot 5.2 in ’n werkboek.
Indien nodig, hersien die spesifieke taalstruktuur en -konvensies soos dit aangedui word in die KABV vir 
Afrikaans Huistaal.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS

1. LUISTER EN PRAAT

AKTIWITEIT 1.1
Luister aandagtig na die onderwyser se voorlesing en vra enige vrae wat nodig is om 
duidelikheid oor die voorlesing te kry.

AKTIWITEIT 1.2
Beantwoord die mondelinge vrae oor die paragraaf wat voorgelees is.

AKTIWITEIT 1.3
Neem deel aan ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks wat voorgelees is? 

KOM ONS LEES 
2. PRE-LEES
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van jou onderwyser hieronder en 
bespreek die antwoorde met jou maats.

AKTIWITEIT 2.1
(a) Vluglees saam met die onderwyser deur na die foto’s te kyk en die titel van die 

teks te lees. 
Waaroor dink jy sal hierdie koerantartikel gaan? Motiveer jou antwoord.

(b) Soeklees saam met die onderwyser om uit te vind:
• waaruit die leesteks kom;
• wie dit geskryf het;
• wanneer dit geskryf is; en
• wat die tiener se naam is.

AKTIWITEIT 2.2
(c) Vluglees:

• Vir watter plek wou die tiener geld insamel?
• Noem twee dinge wat by die hospitaal kon gebeur met die geld wat Carlos 

aan hulle geskenk het.
• Watter siekte het Carlos gehad?
• Wat was Carlos se passie?

(d) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor handel die leesstuk?
• Is die inligting feitelik of dink jy dat dit ’n verhaal is? Motiveer jou antwoord.

(e) Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en bespreek:
• Was Carlos se braaisous gewild? Motiveer jou antwoord.
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AKTIWITEIT 2.3
Werk saam met ’n maat. Vluglees die teks en voltooi die tabel.

VLUGLEES Skryf neer wat jy gesien of gelees het.

Lees die opskrif.

Kyk na die prent.

Lees die byskrif by die prent.

Maak ’n stadige s-beweging oor die teks 
en kyk of jy woorde kan raaksien wat 
meer inligting gee.

Lees die laaste paragraaf.

Voorspelling: 
Waaroor dink jy gaan die teks handel?

Motiveer jou antwoord: Waarom sê jy so?

3. GEDURENDE LEES

AKTIWITEIT 3.1
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van 
samevatting/opsomming as begripstrategie.

Volg dan in jou eie teks hoe die onderwyser die samevatting/opsomming van die 
teks moduleer.

Oefen saam met die groter groep om jou eie samevatting/opsomming van die teks 
te maak wat gelees word.

Oefen saam met ’n maat om die samevatting/opsomming toe te pas op die teks 
wat gelees word.

Lees gedeeltes weer oor indien jy dit glad nie kan verstaan nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om begrip 

te verbeter.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om te probeer om dit te verstaan.

Doen die samevatting/opsomming van die teks deur notas van die hoofpunte van 
elke paragraaf te maak. Jy kan ook post-its op elke paragraaf plak nadat dit klaar 
gelees is en dan die hoofgedagte van daardie paragraaf op die post-it skryf.

Vergelyk jou notas met dié van ander leerders. Stem julle saam oor die hoofpunte? 
Indien nie, bespreek die verskille, motiveer jou redes vir jou keuses en kom ooreen op 
die mees geskikte hoofpunte.

AKTIWITEIT 3.2
• Lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Stop na elke paragraaf en som dit kortliks saam met die ander leerder in die groep 

op om so te bepaal of julle begryp wat julle gelees het.

AKTIWITEIT 3.3
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:

(a) Watter soort teks is dit?
• Inligtingsteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer jou antwoord.

(b) Is die teks gebaseer op waarheid of fiksie? Motiveer jou antwoord.

(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• titel, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam, 

opskrifte, inhoudsopgawe, datum.

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Wat wou Carlos graag maak?
(b) Vir watter plek wou hy geld insamel?
(c) Noem die drie dinge waarmee die hospitaal Carlos help groei het.
(d) Noem drie bestanddele wat Carlos in sy braaisous gesit het.
(e) Waarin het hy sy resep gebêre?

AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Hoekom het Carlos so baie tyd in die hospitaal deurgebring?
(b) Hoekom het hy sy resep toegesluit?
(c) Wie het sy droom ’n werklikheid gemaak?
(d) Hoekom sal hulle weer die braaisous maak?
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AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK EN SKRYF DAN JOU EIE ANTWOORD NEER.
(a) Maak ’n samevatting van Carlos se persoonlikheid.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 5.1 IDIOMATIESE UITDRUKKINGS
Hersien die begrip idiomatiese uitdrukkings saam met jou onderwyser.

Werk saam met ’n maat.

Skryf die betekenis van die volgende idiomatiese uitdrukkings neer:
(a) Kan nie die kloutjie by die oortjie kry nie.
(b) Wys iemand waar Dawid die wortels gegrawe het.
(c) Dit is ’n perd van ’n ander kleur.
(d) Iemand sal met jou gal werk.
(e) Slim soos die houtjie van die galg.

AKTIWITEIT 5.2 BESITLIKE VOORNAAMWOORDE
Ons het in die teks gelees dat Carlos ’n geheime braaisous gemaak het. Die resep 
van die braaisous was syne. Syne is ’n besitlike voornaamwoord. Jy het al voorheen 
geleer van besitlike voornaamwoorde. Hersien dit saam met jou onderwyser en 
jou klasmaats.
(a) Die nuwe leerder het haar boeke gaan haal. Die boeke was __________ .
(b) Die rugbyspeler het ’n nuwe bal gekoop. Die bal was __________ .
(c) Ek het self die vleis gebraai. Die braaivleis is __________ .
(d) Ons het ’n waatlemoen gebring. Die waatlemoen is __________ .
(e) Die meisies het mooi haarlinte. Die haarlinte is __________ .

WOORDESKATONTWIKKELING

Skop-skop skool toe
Riëtte Grobler en Mary-Ann Palmer, Die Burger (Jip), 4 Februarie 2013, Aangepas vir leerders

Artemis Spyropoulos van die Redhill High School in Sandton, Johannesburg, met die skopfiets, skooltas 
en lessenaartjie in een waarmee sy in die Woolworths-kompetisie Making a Difference through Design 
gewen het. Foto: Mary-Ann Palmer

KOM ONS LEES

TEKS 1

Het jy geweet 76% van Suid-Afrikaanse leerders stap skool toe? Het jy geweet dat 
506 000 leerders elke middag meer as ’n uur lank moet stap om by die huis te kom?

Hierdie syfers het Artemis Spyropoulos, ’n graad 11- leerder van Sandton, gemotiveer 
om ’n omgewingsvriendelike skopfiets te ontwerp om die reis skool toe vir leerders 
vinniger en gemakliker te maak. Sy het die skopfiets Scoot-2-School genoem. Haar 
ontwerp was so goed dat sy aangewys is as die wenner van die kompetisie Making a 
difference through Design.

“Ek word daagliks met ’n kar by die skool afgelaai. Toe ek begin navorsing doen, het 
ek besef dat duisende leerders nie so gelukkig soos ek is nie. Ek het toe besluit om ’n 
omgewingsvriendelike oplossing vir dié probleem te soek.”
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Sy het besluit om ’n eenvoudige skopfiets te maak met ’n kompartement vir skool-
boeke en penne. Die kompartement vou só oop dat jy plat op die grond langs dit 
kan sit en dit as ’n lessenaartjie kan gebruik. Dit is veral nuttig in gemeenskappe waar 
daar ’n tekort aan lessenaars is.

Artemis het op stortingsterreine afvalmetale bymekaar gemaak wat vir die skopfiets 
se onderdele gebruik is. Sy het ook ander hergebruikte materiaal, soos afvalhout en 
herwonne plastiek gebruik in die maak van die skopfiets. Net die skroewe en boute 
waarmee die verskillende dele vasgeskroef was, was nuutgekoop.

Die begroting vir die maak van die Scoot-2-School-skopfiets was net R14 wanneer 
dit van hout gemaak word, terwyl die skopfiets gemaak van herwonne plastiek R60 
gekos het en ’n lewensduur van 60 jaar kon hê.

Sy het marknavorsing gedoen om vas te stel of die skopfiets regtig ’n verskil kon 
maak. Sy het die fiets vir Linda Ketsikile, wat in graad 10 in Soweto was, gegee om op 
die proef te stel.

Linda se reis skool toe het gewoonlik ’n halfuur geduur, maar met die skopfiets was hy 
binne nege minute by die skool én betyds.

Artemis se skopfiets het die kompetisie gewen omdat dit die lewensgehalte van 
leerlinge kon verbeter.

(336 woorde)

TEKS 2

Het jy geweet 76% van Suid-Afrikaanse leerders stap skool toe en 506 000 leerders 
stap elke middag meer as ’n uur lank om by die huis te kom?

Hierdie syfers het Artemis Spyropoulos, ’n graad 11- leerder, gemotiveer om ’n 
omgewingsvriendelike skopfiets te ontwerp sodat dié leerders vinniger en gemakliker 
kon skool toe gaan. Sy het die skopfiets Scoot-2-School genoem. Dit was so goed dat 
sy die wenner van die kompetisie Making a difference through Design was.

“Ek word daagliks met ’n kar by die skool afgelaai. My navorsing het gewys dat 
duisende leerders moes stap. Ek het besluit om ’n omgewingsvriendelike oplossing vir 
dié probleem te soek.”

Sy het besluit om ’n eenvoudige skopfiets te maak met ’n kompartement vir skool-
boeke en penne. Die kompartement vou só oop dat jy plat op die grond kan sit en dit 
as ’n lessenaartjie kan gebruik. Dit is veral nuttig waar daar ’n tekort aan lessenaars is.

Artemis het op stortingsterreine afvalmetale gevind vir die skopfiets se onderdele. 
Sy het ook hergebruikte afvalhout en herwonne plastiek gebruik om die skopfiets te 
maak. Net die skroewe en boute waarmee die verskillende dele vasgeskroef was, 
was nuutgekoop.

Die het R14 gekos om die Scoot-2-School-skopfiets van hout te maak. Gemaak van 
herwonne plastiek, het dit R60 gekos.

Sy het marknavorsing gedoen om te sien of die skopfiets regtig ’n verskil kon maak. 
Sy het die fiets vir Linda Ketsikile, ’n graad 10-leerder van Soweto, gegee om op die 
proef te stel.

Linda het gewoonlik ’n halfuur skool toe gereis. Met die skopfiets was hy binne nege 
minute by die skool én betyds.

Artemis se skopfiets het die kompetisie gewen omdat dit die lewensgehalte van 
leerlinge kon verbeter.

(282 woorde)

TEKS 3

76% van Suid-Afrikaanse leerders stap skool toe en 506 000 leerders stap elke middag 
meer as ’n uur lank om by die huis te kom.

Daarom het graad 11- leerder, Artemis Spyropoulos, besluit om ’n omgewingsvrien-
delike skopfiets te ontwerp sodat dié leerders vinniger en gemakliker kon skool toe 
gaan. Sy het dit Scoot-2-School genoem. Sy het die kompetisie Making a difference 
through Design daarmee gewen.

Sy het besluit om ’n eenvoudige skopfiets te maak met ’n kompartement vir skool-
boeke en penne. Die kompartement vou só oop dat jy dit plat op die grond kon 
gebruik as ’n lessenaartjie.

Artemis het op stortingsterreine afvalmetale gevind vir die onderdele. Sy het ook 
hergebruikte afvalhout en herwonne plastiek gebruik. Die verskillende dele was 
vasgeskroef met nuwe skroewe en boute.

’n Hout Scoot-2-School-skopfiets het R14 gekos en een van herwonne plastiek, R60.

Sy het marknavorsing gedoen om te sien of die skopfiets regtig ’n verskil kon maak. 
Sy het die fiets vir Linda Ketsikile, ’n graad 10-leerder van Soweto, gegee om op die 
proef te stel.

Linda het gewoonlik ’n halfuur skool toe gereis, maar met die skopfiets was hy binne 
nege minute by die skool én betyds.

(192 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte 
bevat sekere aktiwiteite soos vir: Graad 4: Kwartaal 4, Week 5 tot 6; Graad 5: Kwartaal 3, Week 7 tot 8; 
Graad 6: Kwartaal 1, Week 5 tot 6; en Graad 7: Kwartaal 4, Week 3 tot 4.

LEES EN KYK 
Keuse van die geskikte leesstuk
Hou die eienskappe van die drie leesvlakke (frustrasievlak, instruksievlak en onafhanklike vlak) in 
gedagte by die keuse van die mees geskikte leesstuk. Lees al 3 tekste aandagtig deur en kies dan dié 
teks wat by die meeste leerders in die klas se instruksievlak sal pas. Wanneer daar gelees word, maak 
seker dat die goeie en gemiddelde lesers die teks op hul instruksievlak lees en die swakker lesers die 
makliker teks ontvang sodat hulle ook op hul instruksievlak lees. Op hierdie wyse word steun verskaf 
en vind differensiasie in die klas plaas tydens die aanbieding en inoefening van leesvaardighede. Die 
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hele klas doen presies dieselfde Pre-leesaktiwiteite, maar tydens Lees word die leesstukke volgens die 
leerder se eie instruksievlak gekies. Die Post-leesaktiwiteite word deur al die leerders gedoen, behalwe 
wanneer daar aangedui word dat dit net vir ’n spesifieke graad of groep se leesvlak geskik is. Streef 
altyd daarna om die leerder so te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en kennis, hoe 
gering ook al, moontlik gemaak word.

1. LUISTER EN PRAAT
Kies die geskikste Voorleesteks vir elke groep. Leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 soos daar met die 
Luister en Praataktiwiteite gevorder word.

AKTIWITEIT 1.1

Lees die teks voor aan die leerders. Leerders mag op hul arms lê en met toe oë luister na die 
voorlesing, as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
76% van Suid-Afrikaanse leerders stap skool toe en vir 506 000 leerders neem dit meer as ’n uur om by 
die huis te kom.
Dit het Artemis Spyropoulos gemotiveer om ’n omgewingsvriendelike skopfiets te ontwerp.
Haar Scoot-2-School-skopfiets was so goed ontwerp dat sy die kompetisie Making a difference 
through Design gewen het.
Sy het ’n eenvoudige skopfiets, met ’n kompartement vir skoolboeke en penne, ontwerp. Die 
kompartement vou só oop, dat jy dit as ’n lessenaartjie kon gebruik.
Sy het herwonne materiaal vir die maak van die skopfiets gebruik. Net die skroewe en boute 
was nuutgekoop.
Die skopfiets van hout het R14 gekos en die een van herwonne plastiek, R60.
Die skopfiets kon die lewensgehalte van die leerders verbeter, omdat hulle betyds vir skool kon wees.
(126 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
76% van Suid-Afrikaanse leerders stap skool toe en 506 000 leerders moet daagliks meer as ’n uur stap 
om by die huis te kom.
Artemis Spyropoulos, ’n graad 11- leerder, het toe besluit om ’n omgewingsvriendelike skopfiets van 
herwonne materiaal te ontwerp.
Dié Scoot-2-School-skopfiets het ’n kompartement vir skoolboeke en penne gehad, en dit vou só oop, 
dat jy dit as ’n lessenaartjie kon gebruik.
Die skopfiets van hout het R14 gekos en die een van herwonne plastiek, R60.
Die skopfiets kon die lewensgehalte van die leerders verbeter, omdat hulle betyds vir skool kon wees.
(94 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
76% van Suid-Afrikaanse leerders stap skool toe en 506 000 leerders stap daagliks meer as ’n uur om 
tuis te kom.
Artemis Spyropoulos, ’n graad 11- leerder, het besluit om ’n skopfiets van herwonne materiaal 
te ontwerp.
Dié Scoot-2-School-skopfiets het ’n kompartement vir skoolboeke en penne gehad, en dit vou só oop, 
dat dit ’n lessenaartjie kon wees.
Die skopfiets van hout het R14 gekos en gemaak van herwonne plastiek, R60.
Die skopfiets kon die leerders help om betyds vir skool te wees.
(82 woorde)

AKTIWITEIT 1.2

Stel die vrae oor die Voorleesteks mondeling aan die leerders.
Geen skriftelike werk word tydens hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte 
antwoord, indien nodig, deur:

• weer die gepaste gedeelte voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die sin wat daarop volg, weer aan hulle voor te lees

voordat hulle ’n keuse maak. Bespreek die antwoorde, sodat leerders kan begryp waarom ’n sekere 
antwoord reg of verkeerd is.

Voorlees vrae: (Mondelings gevra en beantwoord.)

Teks 1
1. Watter persentasie van Suid-Afrikaanse leerders stap skool toe?
2. Watter kompetisie het Artemis gewen?
3. Wat word haar skopfiets genoem?
4. Noem twee materiale wat gebruik is om die skopfiets te maak.

Teks 2 en 3
1. Hoe lank neem dit baie van die leerders om in die middag tuis te kom?
2. In watter graad is Artemis?
3. Wat kon in die kompartement van die skopfiets gebêre word?
4. Wat kos die skopfiets wat van herwonne plastiek gemaak was?

AKTIWITEIT 1.3

Lei die leerders in ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks waarna geluister is?

LEES EN KYK 
2. PRE-LEES
Kies die geskikste leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”, voordat met 
die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die gekose teks en die foto’s aan die leerders uit.

AKTIWITEIT 2.1, 2.2 EN 2.3

Die onderwyser bied die stappe vir Pre-lees aan soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders.

3. GEDURENDE LEES
3.1 Die begripstrategie wat aangeleer word tydens hierdie leesles is: WOORDESKATONTWIKKELING.

(a) Agtergrond vir die onderwyser

Goeie leesbegrip is afhanklik van ’n goeie kennis van die woordbetekenis in ’n spesifieke paragraaf. 
Baker, Simmons en Kame’enui stel dit soos volg: “The relation between reading comprehension and 
vocabulary comprehension is strong.”

Wat behels woordeskatontwikkeling as begripstrategie?

• Daar is nie een spesifieke metode wat as die beste beskou word vir die aanleer van die verstaan en 
aanleer van nuwe woordeskat nie.

• Net die blote aanleer van die woord en die definisie sal nie daartoe bydra dat leerders dit deel van 
hul woordeskat maak nie.

• Die woordeskat moet gereeld herhaal word – daar moet dus goed beplan word.
• Die leerder moet die nuwe woorde gereeld in ander leeswerk vind en/of gebruik in mondelinge 

werk, eie leeswerk of skryfwerk.

Keuse van woordeskat

• Onderwysers moet slim keuses maak oor watter woorde aangeleer moet word en hoeveel tyd 
daaraan afgestaan moet word.

• Hulle moet woorde kies wat dikwels in verskillende vakke en situasies sal voorkom en in moontlike 
leeswerk van die leerders.

Strategieë vir die aanleer van woordeskat
Nuwe woorde wat konsepte verteenwoordig wat dikwels gebruik sal word, kan aangeleer word deur 
die volgende strategieë te gebruik:
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• Verskaf aan die leerders sinonieme vir die onbekende woorde.
• Gebruik antonieme vir die nuwe woorde – dit vereis dat leerders woorde evalueer en krities 

daaroor dink.
• Vra leerders om die betekenis van woorde te herfraseer met hul eie woordeskat.
• Gebruik voorbeelde in sinsverband: nuwe woord - vasteland. Afrika is ’n vasteland.
• Leerders moet sinne maak met woorde om te wys dat hulle die betekenis ken, maar hulle moet 

twee of meer van die nuwe woorde in dieselfde sin gebruik.
• Sorteer die woorde in woordsoorte. Verskaf aan leerders ’n lys van nuwe woordeskat wat aangeleer 

is. Leerders moet dit groepeer in kategorieë, byvoorbeeld: woordsoorte (werkwoorde, selfstandige 
naamwoorde, bywoorde), manlik/vroulik of verkleinwoorde. Leerders kan ook self besluit in watter 
groepe hulle die woorde wil plaas en die ander leerders in die klas kan dan raai watter kategorieë 
gekies/gebruik is.

(b) Verduidelik die begripstrategie Woordeskatontwikkeling

• Verduidelik aan die leerders waarom dit nodig is om woordeskat te ontwikkel en so veel as 
moontlik woorde se betekenis te verstaan en weer te kan gebruik as eie woordeskat in ander 
omstandighede, in gesproke taal sowel as wanneer geskryf word.

• Leerders voltooi Aktiwiteit 3.1 tot 3.3 soos hulle vorder met die inoefening van die begripstrategie – 
Woordeskatontwikkeling.

(c) Moduleer Woordeskatontwikkeling aan die klasgroep

• Leerders het reeds tydens Pre-lees die onbekende woorde geïdentifiseer.
• Hoewel daar ’n hele proses gevolg is om daardie onbekende woorde aan te leer, kies die 

onderwyser sekere van daardie woorde wat as belangrik beskou word vir verdere vaslegging 
en gebruik deur die leerders. Lees twee of drie sinne van die gekose teks hardop aan die 
leerders voor, gebruik sinonieme of antonieme vir die woorde wat gekies is vir vaslegging van die 
nuwe woordeskat.

• Herfraseer dan daardie sinne waarin die woorde voorkom, gebruik sinonieme/antonieme in plaas 
van die woorde waarop besluit is. Probeer om dieselfde woorde nog ’n tweede keer op ’n ander 
wyse te herfraseer.

• Maak sinne met die nuwe woorde om die betekenis daarvan duidelik te maak. Gebruik twee of 
meer van die nuwe woorde in dieselfde sin.

(d) Lees saam met die leerders (begeleide oefening)

• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Stop en vra die leerders om in groepe die volgende met die onbekende woorde in die paragraaf 

te doen:
◊ Kom onderling ooreen oor die betekenis van die nuwe woorde.
◊ Vind sinonieme of antonieme vir die onbekende woorde.
◊ Herfraseer sekere woorde om die betekenis duidelik te maak. Probeer dan om dit nog ’n verdere 

keer te herfraseer.
◊ Maak sinne met die nuwe woorde en sorg dat elke sin ten minste twee of meer van die nuwe 

woorde bevat.
◊ Die verskillende groepe deel dan hul besluite oor die betekenis, sinonieme, antonieme en 

moontlike sinne met die ander groepe in die klas.
• Herinner die leerders daaraan dat hulle gesprekskonvensies moet toepas tydens die 

groepbesprekings en klasterugvoersessies.

3.2 Inoefening van die begripstrategie Woordeskatontwikkeling

• Leerders gaan voort op dieselfde manier as hierbo en lees die teks in kleiner groepe klaar.
• Elke leerder maak eie notas van die hoofgedagte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar 

gelees is.
• Leerders mag ook van enige ander begripstrategie gebruik maak om die teks klaar te lees en die 

notas oor die hoofgedagte van elke paragraaf te voltooi.

(e) Onafhanklike oefening

• Laat die leerders die gekose teks weer lees, in groepe van twee.
◊ Leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
◊ Leerders moet na elke paragraaf stop en dit kortliks saam met die ander leerder opsom om so te 

bepaal of hulle begryp wat hulle gelees het.

3.3 Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die tipe teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur wat op 
die leerders se aktiwiteitsblad gegee is as riglyn vir hierdie klasgesprek.

4. POST-LEES
Leerders volg die opdragte en voltooi Aktiwiteit 4.1 tot 4.3 skriftelik in ’n werkboek.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Leerders voltooi taalstruktuur en –konvensies: Aktiwiteit 5.1 tot 5.3 in ’n werkboek.
Indien nodig, hersien die spesifieke taalstruktuur en -konvensies soos dit aangedui word in die KABV vir 
Afrikaans Huistaal vir: Graad 4: Kwartaal 4, Week 5 tot 6; Graad 5: Kwartaal 3, Week 7 tot 8; Graad 6: 
Kwartaal 1, Week 5 tot 6; en Graad 7: Kwartaal 4, Week 3 tot 4.

6. SKRYF EN AANBIED
Elke graad produseer eie skryfwerk soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders, Aktiwiteit 6.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS

1. LUISTER EN PRAAT

AKTIWITEIT 1.1
Luister aandagtig na die onderwyser se voorlesing en vra enige vrae wat nodig is om 
duidelikheid oor die voorlesing te kry.

AKTIWITEIT 1.2
Beantwoord die mondelinge vrae oor die paragraaf wat voorgelees is.

AKTIWITEIT 1.3
Neem deel aan ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks wat 
voorgelees is?

KOM ONS LEES 
2. PRE-LEES

AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg jou onderwyser se instruksies en bespreek die 
antwoorde met jou maats.

(a) Soeklees saam met die onderwyser om uit te vind:
• wie die koerantartikel geskryf het;
• op watter datum dit verskyn het; en
• in watter koerant dit verskyn het.
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(b) Vluglees saam met die onderwyser om uit te vind:
• Wat is die meisie, wat die skopfiets ontwerp het, se eerste naam?
• In watter stad het die seun gewoon wat die skopfiets op die proef gestel het?
• Waar het Artemis gesoek na afvalmetale?
• Wat is by die eenvoudige skopfiets gevoeg?

AKTIWITEIT 2.2
Werk saam met ’n maat. Antisipeer en voorspel:
• Waaroor handel die koerantartikel?

AKTIWITEIT 2.3
Werk saam met twee maats. Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en bespreek:
• Hoekom wou Artemis leerders help? Motiveer jou antwoord.

3. GEDURENDE LEES

AKTIWITEIT 3.1 WOORDESKATONTWIKELING
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van 
woordeskatontwikkeling as begripstrategie.

Volg dan in jou eie teks hoe die onderwyser die woordeskatontwikkeling van die 
teks moduleer.

Oefen saam met die groter groep om eie woordeskatontwikkeling van die teks te 
maak wat gelees word.

Oefen saam met ’n maat om die woordeskatontwikkeling toe te pas met die teks 
wat gelees word.

Lees gedeeltes weer oor indien jy dit glad nie kan verstaan nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om begrip 

te verbeter.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om te probeer om dit te verstaan.

Maak notas van die hoofgedagtes van elke paragraaf nadat dit klaar gelees is.

Vergelyk jou notas met ander leerders. Stem julle saam oor die hoofpunte? Indien nie, 
bespreek die verskille, motiveer jou redes vir jou keuses en kom ooreen op die mees 
geskikte hoofgedagtes.

AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING
• Lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Stop na elke paragraaf en som dit kortliks met die ander leerder in die groep op 

om so te bepaal of julle begryp wat julle gelees het.

AKTIWITEIT 3.3 BESPREEK TEKSBESONDERHEDE
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:

(a) Watter soort teks is dit?
• Inligtingsteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer jou antwoord.

(b) Is die teks gebaseer op waarheid of fiksie? Motiveer jou antwoord.

(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• titel, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam, 

opskrifte, inhoudsopgawe, datum.

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Watter soort skopfiets wou Artemis ontwerp?
(b) Wat wou sy hê moes die skopfiets vir die leerders kon doen?
(c) Wat het sy ekstra by die skopfiets gevoeg?
(d) Wat kon oopvou en as lessenaar gebruik word?
(e) Watter naam het Artemis vir die skopfiets gegee?
(f) Waar kon jy jou boeke en penne bêre as jy op die skopfiets ry?

AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Het Artemis omgegee vir ander kinders? Motiveer jou antwoord.
(b) Waarom was dit ’n goeie idee om die kompartement te kan oopvou?
(c) Hoekom het sy nuwe skroewe en boute gekoop?
(d) Hoekom het sy nie self haar skopfiets getoets nie? Motiveer jou antwoord.
(e) Bespreking: Hoekom het sy meestal herwonne afvalmateriaal gebruik vir die bou 

van die skopfiets?

Slegs teks 1 en 2
(a) Was Artemis ’n bevoorregte kind? Motiveer jou antwoord.

AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK EN SKRYF DAN JOU EIE ANTWOORD NEER.
(a) Dink jy Artemis se ontwerp was suksesvol? Gee ’n rede vir jou antwoord.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 5.1 TRAPPE VAN VERGELYKING
Hersien die trappe van vergelyking saam met jou onderwyser.

Ons lees dat die leerders vinniger by die huis kan kom as hulle op die skopfietse ry. 
Ander leerders kon seker die vinnigste by die huis kom as hulle met die bus ry. 
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Voltooi die sinne deur van die trappe van vergelyking gebruik te maak:
(a) Die meisie se skoene is klein, die seun se skoene is _____________ , maar sy boetie 

se skoene is die _____________ .
(b) Kenton is jonk, sy suster is nog _____________ , maar sy vriend is die _____________ .
(c) My vriend hardloop baie vinnig, my niggie hardloop nog _____________ , maar 

my pappa hardloop die _____________ .
(d) Die skoene is vyf jaar oud, my gordel is nog _____________ , maar my hoed is 

die _____________.

AKTIWITEIT 5.2 WOORDSOORTE
Lees weer hierdie paragraaf van die leesstuk.

Sy het marknavorsing gedoen om te sien of die skopfiets regtig ’n verskil kon maak. 
Sy het die fiets vir Linda Ketsikile, ’n graad 10-leerder van Soweto, gegee om op die 
proef te stel.

Skryf dan voorbeelde van die woordsoorte wat in die paragraaf voorkom:
(a) drie eiename
(b) een bepaalde lidwoord
(c) een onbepaalde lidwoord
(d) twee samestellings
(e) drie voorsetsels

6. SKRYF EN AANBIED
Graad 4: Skryf ’n advertensie vir DIE OMGEWINGSVRIENDELIKE SKOPFIETS.
• Gebruik toepaslike inhoud vir die doel en gehoor.
• Gebruik toepaslike hulpmiddels en uitleg vir die doel.
• Gebruik toepaslike taal en woordeskat.
• Gebruik taal kreatief.
• Gebruik die woordeboek om spelling en betekenis van woorde te kontroleer.
• Beplan, skryf ’n eerste weergawe, redigeer en voltooi finale aanbieding. 

(30 tot 40 woorde)

Graad 5: Skryf die bewoording vir ’n plakkaat wat DIE OMGEWINGSVRIENDELIKE 
SKOPFIETS sal adverteer.
• Werk in groepe van 4.
• Gebruik grafieke, prente of diagramme.
• Goeie kleurgebruik is belangrik.
• Hou ’n dinkskrum, beplan en voltooi ’n konsepweergawe. 
• Redigeer die plakkaat as groep.
• Voltooi en bied die finale weergawe aan. 

(40 tot 60 woorde)

Graad 6: Skryf ’n oorredende teks vir ’n advertensie vir DIE OMGEWINGSVRIENDE-
LIKE SKOPFIETS.
• Onthou: die advertensie moet emosionele respons uit gehoor ontlok.
• Beplan, skryf ’n eerste weergawe en verfyn skryfwerk.

• Verkry idees uit ’n dinkskrum vir die onderwerp en ontwikkel hierdie idees.
• Besin oor en evalueer skryfwerk.
• Druk idees duidelik en logies uit.
• Toon begrip vir styl en register.
• Lê werk voor met klem op netheid en verhoog so gehalte van aanbieding.
• Dra betekenis duidelik en toepaslik oor. 
• Skryf ’n kernsin neer en sluit relevante inligting in om ’n samehangende paragraaf 

te ontwikkel.
• Kom tot ’n slotsom en maak ’n aanbeveling.
• Ontwerp en beskryf voorkeur, gevolg/einde. 

(60 tot 80 woorde)

Graad 7: Skryf ’n korter transaksionele teks – strooibiljet – oor DIE OMGEWINGSVRIEN-
DELIKE SKOPFIETS.
• Hou die volgende aspekte in gedagte:

◊ vereistes t.o.v. formaat, styl en perspektief;
◊ teikengehoor, doel en konteks;
◊ woordkeuse en duidelike beskrywing;
◊ sinstruktuur, -lengtes en -tipes.

• Fokus op die skryfproses: 
1. Beplanning. 
2. Konsep. 
3. Hersiening.  
4. Redigering. 
5. Proeflees en aanbieding van finale konsep. 
(80 tot 90 woorde)
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Binnesool kan jou battery laai
Malherbe Nienaber, Die Burger, Dinsdag 23 Julie 2013, Aangepas vir leerders

SolePower is ideaal vir enigiemand wat nie toegang tot elektrisiteit het nie en toestelle soos selfone, 
radio’s of GPS’e wil herlaai. Adobe Stock: 99269220

KOM ONS LEES

TEKS 1

KAAPSTAD. – Verbeel jou jy leef in ’n wêreld waar selfone en GPS-toestelle nooit pap 
word nie.

Dit is die ideaal wat ’n groep Amerikaanse studente wil bereik met ’n binnesool wat 
toestelle kan herlaai terwyl jy stap.

Dié tegnologie staan as SolePower bekend en is deur ingenieurstudente by die 
Carnegie Mellon-universiteit begin. Die studente het besluit om ’n maatskappy 
te stig en met behulp van skenkings die tegnologie te verfyn en op groot skaal 
te vervaardig.

Hulle het ’n profiel op die webwerf Kickstarter geskep waar mense van dwars oor 
die wêreld geld kan skenk. Sedert 3 Junie is die groep se teikenbedrag van sowat 
R500 000 reeds oorskry.

Die binnesool kan in byna enige skoen gesit word en wek krag op namate die voet 
die grond tref. ’n Battery wat aan die skoen verbind word, laai tydens die proses en 
kan aan toestelle soos selfone, radio’s en GPS’e gekoppel word.

Ná so 4 km se stap is genoeg krag opgewek om ’n iPhone vol te laai. Volgens die 
groep se navorsing is dit die gemiddelde afstand wat mense daagliks te voet aflê. 
SolePower is ideaal vir enigiemand wat nie toegang tot elektrisiteit het nie.

Die tegnologie is ontwerp vir gebruik deur buitelug-entoesiaste, asook in die 
weermag, op ramptonele en in afgeleë gebiede.

Teen Desember behoort die groep SolePower klaar te toets en finaal op te knap en 
dit sal einde aanstaande jaar reeds vervaardig en in grootmaat aan handelaars 
versprei word.

Die groep hoop om die mark vir buitelug-entoesiaste te betree en met hul winste die 
binnesole ook aan mense in ontwikkelende lande te skenk.

Van die skenkings sal gebruik word om die binnesole gratis aan landelike gebiede te 
verskaf en te toets.

Davit Davitian, die student wat SolePower se bemarking doen, het aan Die Burger 
gesê die groep beplan om dié “gevallestudies” teen die middel van 2014 te begin.

By navraag of SolePower in Suid-Afrika getoets gaan word, het hy gesê dat dit 
sal afhang van die nieregeringsorganisasies waarmee die groep saamwerk. Die 
gevallestudies sal gebruik word om die produk nuttiger vir mense in ontwikkelende 
lande te maak.

(350 woorde)

TEKS 2

KAAPSTAD. – Verbeel jou jy leef in ’n wêreld waar selfone en GPS-toestelle nooit pap 
word nie.

Dit is wat ’n groep Amerikaanse studente wil bereik met ’n binnesool wat toestelle 
kan herlaai terwyl jy stap.

Dié tegnologie staan as SolePower bekend en is deur ingenieurstudente by die 
Carnegie Mellon-universiteit begin. Die studente het besluit om ’n maatskappy 
te stig en met behulp van skenkings die tegnologie te verfyn en op groot skaal 
te vervaardig.

Op hulle webwerf Kickstarter kan mense van dwars oor die wêreld geld skenk en gou 
was hulle teikenbedrag van R500 000 oorskry.

Die binnesool kan in byna enige skoen gesit word en wek krag op soos die voet die 
grond tref. ’n Battery wat aan die skoen verbind word, laai as jy stap en kan aan 
toestelle soos selfone, radio’s en GPS’e gekoppel word.

4 km se stap is genoeg krag om ’n iPhone vol te laai. Volgens die groep se navorsing 
is dit die gemiddelde afstand wat mense daagliks te voet aflê. SolePower is ideaal vir 
enigiemand wat nie toegang tot elektrisiteit het nie.

Die tegnologie is ontwerp vir gebruik deur buitelug-entoesiaste, asook in die 
weermag, op ramptonele en in afgeleë gebiede.

Die groep hoop om die mark vir buitelug-entoesiaste te betree en met hul winste die 
binnesole ook aan mense in ontwikkelende lande te skenk.
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Van die skenkings sal gebruik word om die binnesole gratis aan landelike gebiede te 
verskaf en te toets.

Davit Davitian, die student wat SolePower se bemarking doen, het gesê die groep 
beplan om dié “gevallestudies” teen die middel van 2014 te begin.

Die gevallestudies sal gebruik word om die produk nuttiger vir mense in 
ontwikkelende lande te maak.

(279 woorde)

TEKS 3

KAAPSTAD. – Verbeel jou jy leef in ’n wêreld waar selfone en GPS-toestelle nooit pap 
word nie. Dit is wat ’n groep Amerikaanse studente wil bereik met ’n binnesool wat 
toestelle kan herlaai terwyl jy stap.

Dié toestel word SolePower genoem en is deur ingenieurstudente begin. Die studente 
het ’n maatskappy gestig en wil met behulp van skenkings die tegnologie verfyn en 
op groot skaal vervaardig.

Op hulle webwerf Kickstarter kan mense van dwars oor die wêreld geld skenk. Hulle 
teikenbedrag van R500 000 was gou oorskry.

Die binnesool kan in byna enige skoen gesit word en wek krag op soos die voet die 
grond tref. ’n Battery wat aan die skoen verbind word, laai as jy stap en kan aan 
toestelle soos selfone, radio’s en GPS’e gekoppel word.

4 km se stap is genoeg krag om ’n iPhone vol te laai. Volgens die groep se navorsing 
is dit die gemiddelde afstand wat mense daagliks te voet aflê. SolePower is ideaal vir 
enigiemand wat nie toegang tot elektrisiteit het nie.

Die tegnologie is ontwerp vir gebruik deur buitelug-entoesiaste, asook in die 
weermag, op ramptonele en in afgeleë gebiede.

Davit Davitian, die student wat SolePower se bemarking doen, het gesê die groep 
beplan om dié “gevallestudies” teen die middel van 2014 te begin.

Die gevallestudies sal gebruik word om die produk nuttiger vir mense in ontwikkelende 
lande te maak.

(227 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte 
bevat sekere aktiwiteite soos vir: Kwartaal 1, Week 1 en 2 vir al die grade.

LEES EN KYK 
Keuse van die geskikte leesstuk
Hou die eienskappe van die drie leesvlakke (frustrasievlak, instruksievlak en onafhanklike vlak) in 
gedagte by die keuse van die mees geskikte leesstuk. Lees al 3 tekste aandagtig deur en kies dan dié 

teks wat by die meeste leerders in die klas se instruksievlak sal pas. Wanneer daar gelees word, maak 
seker dat die goeie en gemiddelde lesers die teks op hul instruksievlak lees en die swakker lesers die 
makliker teks ontvang sodat hulle ook op hul instruksievlak lees. Op hierdie wyse word steun verskaf 
en vind differensiasie in die klas plaas tydens die aanbieding en inoefening van leesvaardighede. Die 
hele klas doen presies dieselfde Pre-leesaktiwiteite, maar tydens Lees word die leesstukke volgens die 
leerder se eie instruksievlak gekies. Die Post-leesaktiwiteite word deur al die leerders gedoen, behalwe 
wanneer daar aangedui word dat dit net vir ’n spesifieke graad of groep se leesvlak geskik is. Streef 
altyd daarna om die leerder so te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en kennis, hoe 
gering ook al, moontlik gemaak word.

1. LUISTER EN PRAAT
Kies die geskikste Voorleesteks vir elke groep. Leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 soos daar met die 
Luister en Praataktiwiteite gevorder word.

AKTIWITEIT 1.1

Lees die teks voor aan die leerders. Leerders mag op hul arms lê en met toe oë luister na die 
voorlesing, as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Verbeel jou dat selfone nooit pap word nie. Dit is wat Amerikaanse studente wil bereik met ’n 
binnesool wat toestelle kan herlaai terwyl jy stap.
Die toestel word SolePower genoem. Dit kan in byna enige skoen gesit word. ’n Battery wat aan die 
skoen verbind word, laai as jy stap.
4 km se stap is genoeg krag om ’n iPhone vol te laai. SolePower is ideaal vir enige iemand wat nie 
toegang tot elektrisiteit het nie en is ontwerp vir gebruik deur buitelug-entoesiaste, die weermag, op 
ramptonele en in afgeleë gebiede.
(91 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Verbeel jou dat selfone nooit pap word nie. Dit is wat Amerikaanse studente wil bereik met ’n 
binnesool wat toestelle kan herlaai terwyl jy stap.
Die toestel word SolePower genoem en pas in enige skoen. ’n Battery aan die skoen laai as jy stap.
4 km se stap is genoeg krag om ’n iPhone vol te laai. SolePower is ideaal vir enige iemand wat 
nie elektrisiteit het nie en kan gebruik word deur buitelug-entoesiaste, op ramptonele en in 
afgeleë gebiede.
(80 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Verbeel jou dat selfone nooit pap word nie. Dit is wat studente wil bereik met ’n binnesool wat 
toestelle kan herlaai terwyl jy stap.
Dit word SolePower genoem en pas in enige skoen. 4 km se stap is genoeg krag om ’n iPhone vol te 
laai. SolePower is vir mense wat nie elektrisiteit het nie, buitelug-entoesiaste, en in afgeleë gebiede.
(60 woorde)

AKTIWITEIT 1.2

Stel die vrae oor die Voorleesteks mondeling aan die leerders.
Geen skriftelike werk word tydens hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte 
antwoord, indien nodig, deur:

• weer die gepaste gedeelte voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die sin wat daarop volg, weer aan hulle voor te lees

voordat hulle ’n keuse maak. Bespreek die antwoorde, sodat leerders kan begryp waarom ’n sekere 
antwoord reg of verkeerd is.

Voorlees vrae: (Mondelings gevra en beantwoord.)
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Teks 1, 2 en 3
1. Wat word die toestel genoem wat in jou skoen se sool gesit kan word?
2. Hoe ver moet mens stap om ’n iPhone vol te laai?
3. Noem twee groepe mense wat by die toestel sal baat.
4. Deur wie is die toestel ontwerp?
5. In watter skoen pas die sool?

AKTIWITEIT 1.3

Lei die leerders in ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks waarna geluister is?

LEES EN KYK 
2. PRE-LEES
Kies die geskikste leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”, voordat met 
die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die gekose teks en die foto’s aan die leerders uit.

AKTIWITEIT 2.1, 2.2 EN 2.3

Die onderwyser bied die stappe vir Pre-lees aan soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders.

3. GEDURENDE LEES
3.1 Die begripstrategie wat aangeleer word tydens hierdie leesles is: WOORDESKATONTWIKKELING.

(a) Agtergrond vir die onderwyser

Goeie leesbegrip is afhanklik van ’n goeie kennis van die woordbetekenis in ’n spesifieke paragraaf. 
Baker, Simmons en Kame’enui stel dit soos volg: “The relation between reading comprehension and 
vocabulary comprehension is strong.”

Wat behels woordeskatontwikkeling as begripstrategie?

• Daar is nie een spesifieke metode wat as die beste beskou word vir die aanleer van die verstaan en 
aanleer van nuwe woordeskat nie.

• Net die blote aanleer van die woord en die definisie sal nie daartoe bydra dat leerders dit deel van 
hul woordeskat maak nie.

• Die woordeskat moet gereeld herhaal word – daar moet dus goed beplan word.
• Die leerder moet die nuwe woorde gereeld in ander leeswerk vind en/of gebruik in mondelinge 

werk, eie leeswerk of skryfwerk.

Keuse van woordeskat

• Onderwysers moet slim keuses maak oor watter woorde aangeleer moet word en hoeveel tyd 
daaraan afgestaan moet word.

• Hulle moet woorde kies wat dikwels in verskillende vakke en situasies sal voorkom in moontlike 
leeswerk van die leerders.

Strategieë vir die aanleer van woordeskat

Nuwe woorde wat konsepte verteenwoordig wat dikwels gebruik sal word, kan aangeleer word deur 
die volgende strategieë te gebruik:

• Verskaf aan die leerders sinonieme vir die onbekende woorde.
• Gebruik antonieme vir die nuwe woorde – dit vereis dat leerders woorde evalueer en krities 

daaroor dink.
• Vra leerders om die betekenis van woorde te herfraseer met hul eie woordeskat.
• Gebruik voorbeelde in sinsverband: nuwe woord - vasteland. Afrika is ’n vasteland.
• Leerders moet sinne maak met woorde om te wys dat hulle die betekenis ken, maar hulle moet 

twee of meer van die nuwe woorde in dieselfde sin gebruik.
• Sorteer die woorde in woordsoorte. Verskaf aan leerders ’n lys van nuwe woordeskat wat aangeleer 

is. Leerders moet dit groepeer in kategorieë, byvoorbeeld: woordsoorte (werkwoorde, selfstandige 
naamwoorde, bywoorde), manlik/vroulik of verkleinwoorde. Leerders kan ook self besluit in watter 
groepe hulle die woorde wil plaas en die ander leerders in die klas kan dan raai watter kategorieë 
gekies/gebruik is.

(b) Verduidelik die begripstrategie Woordeskatontwikkeling
• Verduidelik aan die leerders waarom dit nodig is om woordeskat te ontwikkel en so veel as 

moontlik woorde se betekenis te verstaan en weer te kan gebruik as eie woordeskat in ander 
omstandighede, in gesproke taal sowel as wanneer geskryf word.

• Leerders voltooi Aktiwiteit 3.1 tot 3.3 soos hulle vorder met die inoefening van die begripstrategie - 
Woordeskatontwikkeling.

(c) Moduleer Woordeskatontwikkeling aan die klasgroep
• Leerders het reeds tydens Pre-lees die onbekende woorde geïdentifiseer.
• Hoewel daar ’n hele proses gevolg is om daardie onbekende woorde aan te leer, kies die 

onderwyser sekere van daardie woorde wat as belangrik beskou word vir verdere vaslegging en 
gebruik deur die leerders. Lees twee of drie sinne van die gekose teks hardop aan die leerders 
voor en gebruik sinonieme of antonieme vir die woorde wat gekies is vir vaslegging van die 
nuwe woordeskat.

• Herfraseer dan daardie sinne waarin die woorde voorkom, gebruik sinonieme/antonieme in plaas 
van die woorde waarop besluit is. Probeer om dieselfde woorde nog ’n tweede keer op ’n ander 
wyse te herfraseer.

• Maak sinne met die nuwe woorde om die betekenis daarvan duidelik te maak. Gebruik twee of 
meer van die nuwe woorde in dieselfde sin.

(d) Lees saam met die leerders (begeleide oefening)
• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Stop en vra die leerders om in groepe die volgende met die onbekende woorde in die paragraaf 

te doen:
◊ Kom onderling ooreen oor die betekenis van die nuwe woorde.
◊ Vind sinonieme of antonieme vir die onbekende woorde.
◊ Herfraseer sekere woorde om die betekenis duidelik te maak. Probeer dan om dit nog ’n verdere 

keer te herfraseer.
◊ Maak sinne met die nuwe woorde en sorg dat elke sin ten minste twee of meer van die nuwe 

woorde bevat.
◊ Die verskillende groepe deel dan hul besluite oor die betekenis, sinonieme, antonieme en 

moontlike sinne met die ander groepe in die klas.
• Herinner die leerders daaraan dat hulle gesprekskonvensies moet toepas tydens die 

groepbesprekings en klasterugvoersessies.

3.2 Inoefening van die begripstrategie Woordeskatontwikkeling

• Leerders gaan op dieselfde manier as hierbo voort en lees die teks in kleiner groepe klaar.
• Elke leerder maak eie notas van die hoofgedagte van elke paragraaf nadat die paragraaf klaar 

gelees is.
• Leerders mag ook van enige ander begripstrategie gebruik maak om die teks klaar te lees en die 

notas oor die hoofgedagte van elke paragraaf te voltooi.

(e) Onafhanklike oefening
• Laat die leerders die gekose teks weer lees, in groepe van twee.
• Leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Leerders moet na elke paragraaf stop en dit kortliks saam met die ander leerder opsom om so te 

bepaal of hulle begryp wat hulle gelees het.

3.3 Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die tipe teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur wat op 
die leerders se aktiwiteitsblad gegee is as riglyn vir hierdie klasgesprek.

4. POST-LEES
Leerders volg die opdragte en voltooi Aktiwiteit 4.1 tot 4.3 skriftelik in ’n werkboek.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Leerders voltooi taalstruktuur en –konvensies: Aktiwiteit 5.1 tot 5.3 in ’n werkboek.
Indien nodig, hersien die spesifieke taalstruktuur en -konvensies soos dit aangedui word in die KABV vir 
Afrikaans Huistaal vir: Kwartaal 1, Week 1 en 2 vir al die grade.
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6. SKRYF EN AANBIED
Elke graad produseer eie skryfwerk soos uiteengesit in die Aktiwiteite vir leerders, Aktiwiteit 6.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS

1. LUISTER EN PRAAT

AKTIWITEIT 1.1
Luister aandagtig na die onderwyser se voorlesing en vra enige vrae wat nodig is om 
duidelikheid oor die voorlesing te kry.

AKTIWITEIT 1.2
Beantwoord die mondelinge vrae oor die paragraaf wat voorgelees is.

AKTIWITEIT 1.3
Neem deel aan ’n klasgesprek: Wat is die hoofgedagte van die teks wat 
voorgelees is?

KOM ONS LEES 
2. PRE-LEES

AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van jou onderwyser hieronder en 
bespreek die antwoorde.

(a) Soeklees saam met die onderwyser om die antwoorde te vind:
• Waar is die leesteks gepubliseer?
• Op watter datum het dit verskyn?
• Wie het die artikel geskryf?

(b) Vluglees saam met die onderwyser om die antwoorde te vind:
• Wat word die nuwe tegnologie genoem?
• Noem die twee toestelle wat nooit sou pap word as hierdie tegnologie 

gebruik kan word nie.
• Wat was die webwerf se naam?
• Hoe ver moet jy stap om ’n iPhone te laai?

AKTIWITEIT 2.2
Werk saam met ’n maat. Antisipeer en voorspel:
• Waaroor handel die leesstuk?

AKTIWITEIT 2.3
Werk saam met twee maats. Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en bespreek:
• Sal die binnesool mense help wat in landelike gebiede bly en nie toegang tot 

elektrisiteit het nie? Motiveer jou antwoord.

3. GEDURENDE LEES

AKTIWITEIT 3.1 WOORDESKATONTWIKKELING
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van 
woordeskatontwikkeling as begripstrategie.

Volg dan in jou eie teks hoe die onderwyser die woordeskatontwikkeling van die 
teks moduleer.

Oefen saam met die groter groep om eie woordeskatontwikkeling van die teks te 
maak wat gelees word.

Oefen saam met ’n maat om die woordeskatontwikkeling toe te pas met die teks 
wat gelees word.

Lees gedeeltes weer oor indien jy dit glad nie kan verstaan nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om begrip 

te verbeter.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om te probeer om dit te verstaan.

Maak notas van die hoofgedagtes van elke paragraaf nadat dit klaar gelees is.

Vergelyk jou notas met ander leerders. Stem julle saam oor die hoofpunte? Indien nie, 
bespreek die verskille, motiveer jou redes vir jou keuses en kom ooreen op die mees 
geskikte hoofgedagtes.

AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING
• Lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Stop na elke paragraaf en som dit kortliks met die ander leerder in die groep op 

om so te bepaal of julle begryp wat julle gelees het.

AKTIWITEIT 3.3 TEKSBESONDERHEDE
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:

(a) Watter soort teks is dit?
• Inligtingsteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer jou antwoord.

(b) Is die teks gebaseer op waarheid of fiksie? Motiveer jou antwoord.

(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• titel, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam, 

opskrifte, inhoudsopgawe, datum.
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4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Watter twee toestelle se batterye sou nooit pap word nie?
(b) Wie het hierdie nuwe toestel gemaak?
(c) Watter mense kon geld skenk?
(d) Watter afstand stap mense gemiddeld elke dag?
(e) Noem drie plekke waar die toestel gebruik kan word.

AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Wanneer wek die binnesool krag op?
(b) Wat het Davit Davitian vir SolePower gedoen?
(c) Vir watter lande wou die studente die SolePower nuttiger maak?
(d) Hoeveel geld het hulle nodig gehad om die projek te laat werk?

AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK EN SKRYF DAN JOU EIE ANTWOORD NEER.
(a) Dink jy dat hierdie SolePower-toestel die lewens van mense sal verander? Gee 

’n rede vir jou antwoord.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.

AKTIWITEIT 5.1 VERLEDE TYD
Hersien die tydsvorme saam met jou onderwyser. Let veral op die vorming van sinne 
in die verlede tyd.

Die studente maak ’n toestel. Verlede tyd: Die studente het ’n toestel gemaak.

Voltooi die sinne deur dit in die verlede tyd te skryf:
(a) My selfoon se battery is pap.
(b) Die studente stig ’n maatskappy.
(c) Die binnesool kan in enige skoen gesit word.
(d) Ek stap 4 km elke dag.

AKTIWITEIT 5.2 ALFABETIESE VOLGORDE
Hersien alfabetiese volgorde saam met jou onderwyser en klasmaats.

Skryf nou die volgende woorde in alfabetiese volgorde:

stap, toestelle, studente, binnesool, skaal, oorskry, selfoon

AKTIWITEIT 5.3 V/F WOORDE
Die volgende v/f woorde kom almal in die leesteks voor. Voltooi die woorde deur die 
korrekte letter in te vul.
(a) __erbeel jou batterye word nooit pap nie.
(b) Tegnologie word __er__yn en word op groot skaal __ervaardig.
(c) Ek loop elke dag __ier kilometer te __oet om my sel__oon te laai.
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6. SKRYF EN AANBIED
Hersien die instruksies vir die skryf van die onderstaande tekstipes.

Beplan en skryf dan volgens die instruksies vir jou graad.  
 

GRAAD 4 GRAAD 5 GRAAD 6 GRAAD 7

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

(100 tot 120 woorde)

Skryf ’n storie / gedig.

(140 tot 160 woorde)

Skryf ’n inligtingsteks, byvoorbeeld 
’n koerantberig.

(160 tot 170 woorde)

Skryf ’n verhalende paragraaf.

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

(100 tot 120 woorde)

Kies toepaslike inhoud vir die onderwerp.

• Gebruik die storiestruktuur as ’n raam.

• Sluit intrige en karakters in.

• Gebruik toepaslike taal, spelling 
en punktuasie.

• Gebruik ’n reeks woordeskat wat met 
die onderwerp verband hou.

• Ontwerp ’n persoonlike dagboek. 
Beplan, skryf ’n eerste weergawe en 
verfyn skryfwerk.

Voorafskryf: lees die storie en bespreek 
die struktuur, taalgebruik, doel 
en gehoor.

• Selekteer toepaslike inhoud vir 
die doel.

• Gebruik toepaslike taal- 
en teksstruktuur.

• Gebruik die korrekte formaat.

• Skryf ’n kort opsomming van die storie/ 
gedig.

• Gebruik aanhalings.

• Maak aanbevelings.

• Gebruik toepaslike taal, spelling 
en punktuasie.

• Gebruik ’n woordeboek vir spelling 
en woordeskatontwikkeling.

• Gebruik die stappe van 
die skryfproses.

• Hou ’n dinkskrum vir idees deur 
kopkaarte te gebruik.

• Skryf die eerste weergawe.

• Hersien

• Proeflees

• Skryf die finale weergawe.

Gebruik hoofopskrif, subopskrif, 
kernparagraaf, antwoorde op Wie, Wat, 
Waar, Wanneer en Waarom / Hoekom.

• Skryf ’n kernsin en sluit relevante 
inligting in om ’n samehangende 
paragraaf te ontwikkel.

• Selekteer, klassifiseer en 
kategoriseer relevante inligting uit 
verskillende bronne.

• Beplan, skryf ’n eerste weergawe en 
verfyn skryfwerk.

• Besin oor en evalueer skryf- en 
kreatiewe werk.

• Skryf netjies en leesbaar.

• Gebruik ’n duidelike struktuur:

◊ Begin

◊ Middel

◊ Einde

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
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