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INLEIDING
Die leesmateriaal wat ontwikkel en aangepas is om voorsiening te maak vir leerders se verskillende
leesvaardigheidsvlakke in een klaskamer, is volgens die begripstrategieë soos uiteengesit in Funda! 1,
paragraaf 3.4, “Wat is begripstrategieë?” (bl. 10), in hierdie boek georden.
Die onderstaande 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

Vlekkie ry fiets

Graad 4: Kwartaal 3, Week 3 en 4
Graad 5: Kwartaal 3, Week 3 en 4
Graad 6: Kwartaal 3, Week 5 en 6
Graad 7: Kwartaal 3, Week 3 en 4

Kattekwaad in die
hondehokke

Graad 4: Kwartaal 1, Week 7 en 8
Graad 5: Kwartaal 1, Week 5 en 6
Graad 6: Kwartaal 1, Week 5 en 6
Graad 7: Kwartaal 1, Week 5 en 6

Sjimpansee word 70!

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

Rob byt vrou se neus af

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

Son, see en saffier

Kwartaal 4, Week 1 en 2

Seemonster – feit of fiksie?

Kwartaal 1, Week 9 en 10

Seun stap 200 km vir hulp

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

Namakwaland blom!

Kwartaal 1, Week 7 en 8

VISUALISERING

MONITERING
SAMEVATTING
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Vlekkie ry fiets
Ineke Coetzee, Die Burger, 4 Mei 2015 (aangepas vir leerders).

“Doggles” is ’n sonbril wat spesiaal vir honde ontwerp is. Met hierdie sonbril kan Vlekkie heerlik saam
met haar eienaar fietsry sonder om oor stof in haar oë bekommerd te wees.

KOM ONS LEES
TEKS 1
’n Brildraende fietspaar, of unieke onpaar, van Brackenfell in Kaapstad ry elke dag
18 km saam fiets. Die man trap en die hond leun oor sy skouer.
Johan Fourie (51) en sy 8-jarige Malteser, Vlekkie, het drie jaar gelede vir die eerste
keer saam begin fietsry.
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Johan en Vlekkie het vir Kersfees by sy broer in Franskraal gebly toe hy vir sy vriend in
Kleinbaai wou gaan kuier. Vlekkie was in die huis en Johan op die fiets, maar toe hy
weer sien, is Vlekkie langs hom in die pad.
“Ek sit haar toe op my skouer en kyk of sy sal stilsit. Daar sit sy toe die hele 5 km en
kyk na die wêreld en val nie een keer af nie. Maar eers van Oktober 2014 ry ons
aktief saam fiets. As dit nie vir haar was nie, sou ek nie so baie fietsgery het nie.
Sy hou my fiks,” sê Fourie, ’n operasionele sekuriteitsbestuurder by Sanlam en Santam
se hoofkantoor.
Vlekkie anker haar op Johan se nek en skouers met haar linkerpoot en met haar lyfie
agterom sy nek.
Die fietspaar ry elke dag op die Durbanville-pad, op pad na Wellington, en naweke
ry hulle ’n ander roete.
“Vlekkie is my prinsessie. Sy is ’n tomboy, want sy dra geen pienk strikkies nie. Sy hou
van fietsry en droëwors.”
As die hond op die man se rug nie reeds ’n motoris se nek laat draai nie, sal Vlekkie
se sonbril wel. Die bril wat sy dra is “Doggles”. ’n Vriendin het dit vir Vlekkie gekoop en
dit help dat insekte en gras nie in haar oë beland nie.
Maar wat is die lekkerste om met Vlekkie die liefde van fietsry te deel?
“As die mense van die werk af kom, lyk hulle moeg en voel negatief. As hulle ons
sien, glimlag hulle dadelik. Dit maak my dag elke keer. Mense keer ons gereeld voor
vir ’n foto of video en gesels lekker. Ons kikker sommer hulle dag op.”
(331 woorde)

TEKS 2
’n Brildraende fietspaar, of unieke onpaar, van Brackenfell in Kaapstad ry elke dag
18 km saam fiets. Die man trap en die hond leun oor sy skouer.
Johan Fourie (51) en sy 8-jarige Malteser, Vlekkie, het drie jaar gelede vir die eerste
keer saam begin fietsry.
Johan en Vlekkie het vir Kersfees by sy broer in Franskraal gebly toe hy vir sy vriend in
Kleinbaai wou gaan kuier. Vlekkie was in die huis en Johan op die fiets, maar toe hy
weer sien, is Vlekkie langs hom in die pad.
“Ek sit haar toe op my skouer en kyk of sy sal stilsit. Daar sit sy toe die hele 5 km en kyk
na die wêreld en val nie een keer af nie. Maar eers van Oktober 2014 ry ons aktief
saam fiets. As dit nie vir haar was nie, sou ek nie so baie fietsgery het nie. Sy hou my
fiks,” sê Fourie.
Vlekkie anker haar op sy nek en skouers met haar linkerpoot en met haar lyfie
agterom sy nek.
Die fietspaar ry elke dag op die Durbanville-pad, op pad na Wellington, en ry
naweke ’n ander roete.
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“Vlekkie is my prinsessie. Sy is ’n tomboy, want sy dra geen pienk strikkies nie. Sy hou
van fietsry en droëwors.”
As die hond op die man se rug nie reeds ’n motoris se nek laat draai nie, sal Vlekkie
se sonbril wel. Die bril word “Doggles” genoem. ’n Vriendin het dit vir Vlekkie present
gegee. Dit help dat insekte en gras nie in haar oë beland nie.
(258 woorde)

TEKS 3
’n Brildraende fietspaar van Kaapstad ry elke dag 18 km saam fiets. Die man trap en
die hond leun oor sy skouer.
Johan Fourie (51) en sy 8-jarige Malteser, Vlekkie, het drie jaar gelede saam
begin fietsry.
Johan en Vlekkie het vir Kersfees op Franskraal gebly toe hy vir sy vriend in Kleinbaai
wou gaan kuier. Johan het gedink Vlekkie was in die huis, maar toe hy weer sien,
hardloop Vlekkie langs hom in die pad.
“Ek sit haar toe op my skouer en kyk of sy sal stilsit. Daar sit sy toe die hele 5 km.
Sy het nie een keer afgeval nie. Van Oktober 2014 ry ons gereeld saam fiets.”
Fourie sê dat hy lekker fiks is omdat hy so gereeld fietsry.
Vlekkie anker haar op sy nek en skouers met haar linkerpoot en met haar lyfie
agterom sy nek.
Hulle ry elke dag op die Durbanville-pad tot amper by Wellington. Naweke ry hulle
’n ander roete.
“Vlekkie is my prinsessie. Sy is ’n tomboy, want sy dra geen pienk strikkies nie.
Sy hou van fietsry en droëwors.”
(180 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte
bevat sekere aktiwiteite vir die vaslegging van Taalstrukture en -konvensies en Skryf en Aanbied soos
uiteengesit vir Graad 4, 5 en 7, Kwartaal 3, Week 3 en 4; Graad 6, Kwartaal 3, 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 drie 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 hulle
instruksievlak lees en die swakker lesers die makliker teks ontvang sodat hulle ook op hulle instruksievlak
lees. Só word steun verskaf en vind differensiasie in die klas plaas tydens die aanbieding en inoefening
van leesvaardighede.
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Die hele klas doen presies dieselfde Pre-leesaktiwiteite, maar tydens Lees word die leesstukke volgens
die leerders se eie instruksievlakke 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 leerders só te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en
kennis, hoe gering ook al, moontlik gemaak word.

LUISTER EN PRAAT
Kies die mees geskikte voorleesteks vir elke groep. Die leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 namate
daar met die Luister en Praat-aktiwiteite gevorder word.

1. LUISTERLEES
AKTIWITEIT 1.1
Lees die teks voor aan die leerders. Die leerders mag op hulle arms lê en met toe oë na die voorlesing
luister as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Vlekkie dra ’n sonbril wat “Doggles” genoem word. Dit help dat insekte en gras nie in haar oë
beland nie.
Wat is die lekkerste deel daarvan om saam met Vlekkie fiets te ry?
“Mense wat moeg en negatief van die werk af kom, glimlag sommer dadelik as hulle ons op die fiets
sien. Dit maak elke keer my dag. Mense keer ons gereeld voor vir ’n foto of video en gesels lekker en
dan kikker ons sommer almal se dag op. Ek het nooit gedink dat ons twee eendag in die koerant sou
verskyn nie.”
(95 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Vlekkie dra ’n sonbril wat “Doggles” genoem word. Dit help dat insekte en gras nie in haar oë
beland nie.
Wat is die lekkerste deel daarvan om saam met Vlekkie fiets te ry?
“Mense wat moeg en negatief van die werk af kom, glimlag sommer dadelik as hulle ons op die fiets
sien. Dit maak elke keer my dag. Mense keer ons gereeld voor vir ’n foto of video en gesels lekker en
dan kikker ons sommer almal se dag op.”
(81 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Wat is die lekkerste deel daarvan om saam met Vlekkie fiets te ry?
“Mense wat moeg en negatief van die werk af kom, glimlag sommer dadelik as hulle ons op die fiets
sien. Dit maak elke keer my dag. Mense keer ons gereeld voor vir ’n foto of video en gesels lekker en
dan kikker ons sommer almal se dag op.”
(61 woorde)

AKTIWITEIT 1.2
Stel die vrae oor die voorleesteks mondelings aan die leerders. Geen skriftelike werk word tydens
hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte antwoord, indien nodig, deur:
• die gepaste gedeelte weer voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin weer 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 die leerders kan verstaan waarom ’n sekere antwoord reg of
verkeerd is.
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Voorleesvrae (mondelings gevra en beantwoord):
Teks 1, 2 en 3
1.
2.
3.
4.

Hoe voel die mense wanneer hulle van die werk af kom?
Waarom keer mense Johan en Vlekkie gereeld voor?
Geniet die twee dit om saam fiets te ry? Motiveer jou antwoord.
Wat beteken dit om iemand se dag op te kikker?

Teks 1 en 2
1. Wat is Vlekkie se “Doggles”?
2. Waarom dra Vlekkie die “Doggles”?
AKTIWITEIT 1.3
Lei die leerders in ’n klasgesprek en moedig hulle aan om die gepaste beurtnemingsgebruike te volg.
Gespreksonderwerp: Bespreek die voor- en nadele daarvan om ’n sonbril te dra.

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
Kies die mees geskikte leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”,
voordat daar met die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die teks wat gekies word en die
bypassende foto 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 die leerders.
Die leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2
op hulle aktiwiteitsblad.
AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg met die klasgroep die proses soos uiteengesit in Funda! 1, paragraaf 3.3, “Uitbouing van
woordeskat” (bl. 8) om onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se
woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
AKTIWITEIT 3.1 ASSOSIASIE
Die begripstrategie wat tydens hierdie leesles aangeleer word, is ASSOSIASIE.
(a) Agtergrond vir die onderwyser
Lees meer oor die vaardigheid Assosiasie in Funda! 1, paragraaf 3.4(b), “Assosiasie en afleidings”
(bl. 10) en oor die modulering daarvan in paragraaf 3.6(a), “Assosiasies/verbindings/afleidings”
(bl. 12).
Waarom is dit nodig om assosiasies met leesmateriaal te vorm?
Goeie lesers is altyd besig om tydens lees te dink oor:
• die teks en iets in hulle 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 in (a) verkry is om die begripstrategie Assosiasie aan die leerders
te verduidelik.
• Moedig die leerders aan om die teks wat hulle lees in verband te bring met hulle persoonlike
ervarings- en leefwêreld.
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(c) Moduleer Assosiasie aan die klasgroep
Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is en moduleer die begripstrategie Assosiasie
aan die leerders soos dit verduidelik word in Funda! 1, paragraaf 3.6(a), “Assosiasies/verbindings/
afleidings” (bl. 12).
Die leerders voltooi Aktiwiteit 3.1 tot 3.3 namate hulle vorder met die inoefening van die
begripstrategie Assosiasie.
• Lees ’n sin, ’n paragraaf of die hele teks. Hou op lees en verduidelik hoe die teks wat gelees is in
verband gebring kan word met ’n persoonlike ervaring, iets waaroor voorheen al gelees is of die
een of ander gebeurtenis wat beleef is.
• Die leerders volg in hulle teks en dui met ’n potlood op hulle teks aan waar die onderwyser
assosiasie gemoduleer het.
• Wanneer assosiasie tydens die leesproses gebruik word, hou gereeld op lees en moduleer deur
sommige van die volgende stellings te gebruik:
◊ Dit herinner my aan die keer toe …
◊ Dit herinner my aan __________ in my 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 of storie gebeur het, is baie soos dit wat met __________ gebeur het.
◊ Dit herinner my aan __________ wat ek gelees het in …
◊ Dit herinner my aan __________ wat in die koerant was, of aan __________ wat my ouma my
vertel het.
(d) Lees saam met die leerders
• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Vra dan die leerders om assosiasies te maak
◊ met dinge wat vir hulle bekend is, en
◊ op die spesifieke plekke in die teks waar hulle merkies gemaak het waar die onderwyser
assosiasie gemoduleer het.
• Herhaal dit met elke paragraaf tot aan die einde van die leesstuk.
AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING VAN DIE BEGRIPSTRATEGIE ASSOSIASIE
• Die leerders lees nou individueel of in kleiner groepe die hele teks deur.
• Hulle volg steeds die volgende stappe:
◊ Hou op lees ná ’n paar sinne om begrip te toets en idees te laat insink.
◊ Vergelyk die inhoud wat gelees is met dit wat tydens Pre-lees en Voorlees afgelei is.
◊ Maak gebruik van die inhoud om, waar moontlik, die betekenis van enige onbekende woorde
vas te stel of gebruik ’n woordeboek.
◊ Maak aan die einde van elke paragraaf assosiasies met dit wat vir hulle bekend is.
◊ Bespreek die assosiasies wat die inhoud van die paragraaf by verskillende leerders oproep.
◊ Die leerders lees gedeeltes weer indien hulle dit glad nie kan verstaan nie of nie 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 dit beter te verstaan.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat dit klaar gelees is.
(e) Onafhanklike oefening
• Laat die leerders die teks wat gekies is weer in groepe van twee lees.
• Die leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Die leerders moet ná elke paragraaf ophou lees en dit kortliks saam met die ander leerder opsom
om só te bepaal of hulle verstaan wat hulle gelees het.
AKTIWITEIT 3.3 SOORT TEKS
Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die soort teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur op die
leerders se aktiwiteitsblad as ’n riglyn vir hierdie klasgesprek.
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4. POST-LEES
Die leerders volg die opdragte en voltooi Aktiwiteit 4.1 tot 4.3 skriftelik in ’n werkboek.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Die leerders voltooi Aktiwiteit 5.1 en 5.2 oor Taalstruktuur en -konvensies in ’n werkboek.
Indien nodig, hersien die basiese inligting oor die spesifieke taalstruktuur en -konvensies soos dit
aangedui word in die KABV vir Afrikaans Huistaal vir Graad 4, 5 en 7, Kwartaal 3, Week 3 en 4;
Graad 6, Kwartaal 3, Week 5 en 6.

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Indien nodig, lei die leerders in die stappe om die Skryf en Aanbied-opdrag te voltooi soos dit aangedui
word in die KABV vir Afrikaans Huistaal vir Graad 4, Kwartaal 3, Week 3 en 4: ’n Voorbereide praatjie oor
die voordele wat ’n troeteldier vir ’n mens inhou; Graad 5, Kwartaal 3, Week 3 en 4: ’n Advertensie vir
“Doggles”; Graad 6, Kwartaal 3, Week 5 en 6: ’n Kort storie oor jou en jou troeteldier se beste ervaring;
Graad 7, Kwartaal 3, Week 3 en 4: ’n Onderhoud wat jy met Vlekkie se eienaar gevoer het.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS
LUISTER EN PRAAT
1. LUISTERLEES
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 voor- en nadele daarvan om ’n sonbril
te dra.

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van die onderwyser en bespreek die
antwoorde met jou maats.
(a) Vluglees saam met die onderwyser deur na die foto te kyk en die opskrif van die
teks te lees.
• Waaroor dink jy sal hierdie koerantberig gaan? Motiveer jou antwoord.
11
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(b) Soeklees verder saam met die onderwyser en vind uit:
• Waar kom die leesstuk vandaan?
• Wie het dit geskryf?
• Wanneer is dit geskryf?
• Is daar opskrifte by die verskillende paragrawe in die teks?
(c) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor handel die leesstuk?
• Dink jy nog dat jy reg was met jou eerste voorspelling in vraag (a)?
• Dink jy dit sal ’n beskrywende leesstuk wees, of gaan dit baie verskillende
stappe en grafieke gebruik?
(d) Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en die woordeskat en bespreek:
• Kan jy jou troeteldier toertjies leer? Motiveer jou antwoord.
• Maak troeteldiere mense gelukkig? 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 foto.

Lees die byskrif by die foto.

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?
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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 ASSOSIASIE
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van die
begripstrategie Assosiasie.
Oefen saam met die groot groep om assosiasies te maak terwyl die onderwyser
dit moduleer.
Oefen saam met ’n maat om assosiasies te maak met die teks wat julle lees.
Verduidelik aan ’n maat of in die kleiner groepie hoekom jy spesifieke assosiasies
gemaak het.
Lees gedeeltes weer as jy dit glad nie kan verstaan nie of nie 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 dié gedeeltes wat jy stadiger moes lees om dit beter
te verstaan.
Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat jy dit klaar gelees het.
Vergelyk jou notas met ander leerders se notas. 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 op jou eie deur.
• Hou op lees ná ’n paar sinne om jou begrip te toets en die idees te laat insink.
• Vergelyk die inhoud wat jy gelees het met dit wat jy tydens Pre-lees en Voorlees
afgelei het.
• Maak gebruik van die inhoud om, waar moontlik, die betekenis van enige
onbekende woorde vas te stel of gebruik ’n woordeboek.
• Maak aan die einde van elke paragraaf assosiasies met dit wat vir jou bekend is.
• Bespreek die assosiasies wat die inhoud van die paragraaf by jou oproep met
’n maat.
Lees nou weer die teks in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Hou ná elke paragraaf op met lees en som dit kortliks saam met die ander leerder
op om te bepaal of julle verstaan wat julle gelees het.
AKTIWITEIT 3.3 TEKSBESONDERHEDE
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:
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(a) Watter soort teks is dit?
• Is dit ’n inligtingteks, verhalende teks of instruksionele teks?
Motiveer jou antwoord.
(b) Is die teks op waarheid of fiksie gegrond? Motiveer jou antwoord.
(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• opskrif, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam,
inhoudsopgawe, datum?

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Hoeveel kilometer ry Johan en Vlekkie elke dag?
(b) Hoe oud is Johan Fourie?
(c) Hoe oud is sy hond?
(d) Watter soort hond is Vlekkie?
AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Watter roete ry hulle elke dag?
(b) Ry hulle Sondae dieselfde pad? Motiveer jou antwoord.
(c) Waar het hulle een Kersfees gekuier?
(d) Hoekom noem Johan sy hond ’n tomboy?
(e) Wat beteken “brildraende fietspaar”?
(f) Hoe weet jy dat Vlekkie nie ’n reuntjie is nie?
AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK
Bespreek en skryf dan jou eie antwoorde neer.
(a) Daar is ’n Engelse woord in hierdie leesstuk. Wat is jou mening oor mense wat
hulle taal meng? Motiveer jou antwoord.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 5.1 SPELLING EN PUNKTUASIE
Graad 4-7: Hoofletters
Hersien die gebruik van hoofletters saam met jou onderwyser.
Skryf die paragraaf hier onder oor in jou werkboek en maak seker dat jy die nodige
hoofletters aanbring:
vlekkie ry graag saam met johan op sy fiets. hulle ry gereeld tussen durbanville en
wellington. sy gaan oral saam, selfs al word daar in franskraal gekuier. moontlik
gaan sy ook saam na woolworths, daar in stasiestraat, waar ’n mens elke vrydag
die huisgenoot en you kan koop.
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AKTIWITEIT 5.2 WERK MET SINNE
Graad 4-7: Idiome
Bespreek wat ’n idioom is en waarom ’n mens dit gebruik. Hersien die idiome wat
julle reeds ken.
Werk saam met ’n groep en bespreek die betekenis van die volgende idiome:
(a) Agter elke hond aan blaf.
(b) Kommandeer jou honde en blaf self.
(c) ’n Hond uit ’n bos praat.
(d) Hond se gedagtes kry.
(e) Ek kon nie hond haar-af maak nie.
(f) ’n Hondelewe lei.
(g) Haastige hond, verbrand sy mond.

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Volg die onderwyser se opdragte en leiding vir die skryf en aanbied van die volgende:
• Graad 4: ’n Voorbereide praatjie oor die voordele wat ’n troeteldier vir ’n mens inhou
• Graad 5: ’n Advertensie vir “Doggles”
• Graad 6: ’n Kort storie oor jou en jou troeteldier se beste ervaring
• Graad 7: ’n Onderhoud wat jy met Vlekkie se eienaar gevoer het
Onthou om die stappe van die skryfproses te volg:
• Hou ’n dinkskrum oor idees deur kopkaarte te gebruik.
• Skryf die eerste weergawe.
• Hersien hierdie weergawe.
• Proeflees die teks.
• Skryf die finale weergawe.
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Kattekwaad in die hondehokke
Jeanne-Marié Versluis, Die Burger, sonder datum (aangepas vir leerders).

Die honderasse wat snags in die dieretehuis vir ’n middernagfees uit hulle hokke ontsnap het:
’n Duitse herdershond (links bo), ’n apporteerhond (regs bo), ’n windhond (links onder) en ’n
stroperhond (regs onder).

KOM ONS LEES
TEKS 1
LONDEN. – ’n Slim hond by ’n tehuis waar verlore en verlate diere aangehou word,
het die personeel onlangs behoorlik laat kopkrap.
Red (4), ’n rondloper-stroperhond (“lurcher”), was ondervoed toe hy in Junie na
dié bewaarplek in Suid-Londen gebring is. Hy het egter gou begin tuis voel en meer
selfvertroue gekry. Min het die personeel geweet waarom hy so goed oplet wanneer
hulle bedags sy deur oopmaak vir ’n uitstappie of vir etenstyd.
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Elke aand wanneer die personeel huis toe gaan, is al die diere agter slot en grendel.
Maar soggens, wanneer hulle by die werk kom, is van die hondehokke oop en daar
lê kos die wêreld vol gestrooi. Maar van ’n inbraak is daar egter geen teken nie.
Sommige van die personeel het selfs begin dink dit spook in die dieretehuis.
Toe bring hulle met groot moeite kringtelevisie by die tehuis aan. Groot was hulle
verbasing toe hulle na die video van ’n tipiese nag se gebeure kyk.
Soos ’n wafferse polisieman wikkel Red snags versigtig die staalslot aan sy hok se
deur met sy tande en pote los, trek die deur, wat soos ’n seldeur lyk, oop en, siedaar!
Hy stap uit.
Maar dis nie lekker om jou vryheid alleen te vier nie! Daarom loop hy van hok tot hok
en maak sy vriende, Joel (4), ’n windhond, Bear (10), ’n wit Duitse herdershond, en
Barney (10), ’n apporteerhond (“golden retriever”), se deure op dieselfde manier
oop om hom na ’n middernagfees in die kombuis te vergesel. Hier strooi hulle die
wêreld vol kos en speel na hartelus!
Red het almal geflous omdat hy sy vernuftigheid met slotte en deure nooit voor
mense gewys het nie. En dan sê hulle stroperhonde is nie besonder intelligent nie!
Natuurlik is die rakker se hok nou aangepas sodat hy nie weer op sy eie kan uitkom
nie. Red se dae in die tehuis is in elk geval so te sê getel, want almal wil hom nou
aanneem. Die enigste voorwaardes vir aanneming is ’n groot tuin vir ’n energieke
troeteldier, ’n eienaar met ’n aktiewe leefstyl en ’n hoër intelligensie as dié van
’n stroperhond!
(354 woorde)

TEKS 2
LONDEN. – ’n Slim hond by ’n tehuis waar verlore en verlate diere aangehou word,
het die personeel onlangs behoorlik laat kopkrap.
Red (4), ’n rondloper-stroperhond (“lurcher”), was ondervoed toe hy na dié bewaar
plek in Suid-Londen gebring is. Hy het egter gou tuis gevoel en meer selfvertroue
gekry. Min het die personeel geweet waarom hy so goed oplet wanneer hulle
bedags sy deur oopmaak vir ’n uitstappie of vir etenstyd.
Elke aand wanneer die personeel huis toe gaan, was die diere agter slot en grendel.
Soggens was van die hondehokke egter oop en daar het kos die wêreld vol gestrooi
gelê. Daar was geen teken van ’n inbraak nie. Van die personeel het begin dink dit
spook in die dieretehuis.
Toe bring hulle kringtelevisie by die plek aan. Groot was hulle verbasing toe hulle na
die video van ’n tipiese nag se gebeure kyk.
Soos ’n wafferse polisieman wikkel Red snags versigtig die staalslot aan sy hok se deur
met sy tande en pote los, trek die deur, wat soos ’n seldeur lyk, oop en stap uit.
Hy loop dan van hok tot hok en maak sy vriende, Joel (4), ’n windhond, Bear (10),
’n wit Duitse herdershond, en Barney (10), ’n apporteerhond (“golden retriever”), se
deure op dieselfde manier oop vir ’n middernagfees in die kombuis. Hier strooi hulle
die wêreld vol kos en speel na hartelus!
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Red se hok is nou aangepas. Hy sal nie weer op sy eie kan uitkom nie. Almal wil
hom nou aanneem. Die voorwaardes vir aanneming is ’n groot tuin vir ’n energieke
troeteldier, ’n eienaar met ’n aktiewe leefstyl en ’n hoër intelligensie as dié van
’n stroperhond!
(275 woorde)

TEKS 3
LONDEN. – Red (4), ’n rondloper-stroperhond (“lurcher”), was ondervoed toe hy na
’n bewaarplek in Suid-Londen gebring is. Hy het gou tuis gevoel en meer selfvertroue
gekry. Min het die personeel geweet waarom hy so goed oplet wanneer hulle
bedags sy deur oopmaak vir ’n uitstappie of vir etenstyd.
Elke aand was die diere agter slot en grendel. Soggens was van die hondehokke
oop en het daar kos die wêreld vol gestrooi gelê. Daar was egter geen teken van
’n inbraak nie. Van die personeel het begin dink dit spook in die dieretehuis.
Hulle bring toe kringtelevisie aan. Groot was hulle verbasing toe hulle na die video
van ’n tipiese nag se gebeure kyk.
Soos ’n wafferse polisieman wikkel Red snags versigtig die staalslot aan sy hok se deur
met sy tande en pote los, trek die deur, wat soos ’n seldeur lyk, oop en stap uit.
Hy loop dan van hok tot hok en maak sy vriende, Joel (4), ’n windhond, Bear (10),
’n wit Duitse herdershond, en Barney (10), ’n apporteerhond (“golden retriever”),
se deure ook oop vir ’n middernagfees in die kombuis. Hier strooi hulle die wêreld
vol kos en speel na hartelus!
Red se hok is nou aangepas sodat hy nie weer op sy eie kan uitkom nie. Almal wil
hom nou aanneem. Die voorwaardes vir aanneming is ’n groot tuin vir ’n energieke
troeteldier, ’n eienaar met ’n aktiewe leefstyl en ’n hoër intelligensie as dié van
’n stroperhond!
(243 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte
bevat sekere aktiwiteite vir die vaslegging van Taalstrukture en -konvensies en Skryf en Aanbied soos
uiteengesit vir Graad 4, Kwartaal 1, Week 7 en 8; Graad 5, 6 en 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 drie 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 hulle
instruksievlak lees en die swakker lesers die makliker teks ontvang sodat hulle ook op hulle instruksievlak
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lees. Só 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 leerders se eie instruksievlakke 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 leerders só te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en
kennis, hoe gering ook al, moontlik gemaak word.

LUISTER EN PRAAT
Kies die mees geskikte voorleesteks vir elke groep. Die leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 namate
daar met die Luister en Praat-aktiwiteite gevorder word.

1. LUISTERLEES
AKTIWITEIT 1.1
Lees die teks voor aan die leerders. Die leerders mag op hulle arms lê en met toe oë na die voorlesing
luister as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
’n Hond moet ’n skoon en beskutte plek hê om in te bly.
Daar moet altyd vars water beskikbaar wees. Jy moet vir jou hond voedsame kos gee wat geskik is vir
honde. Moenie jou hond vetvoer nie.
Neem jou hond gereeld veearts toe vir ondersoeke. Sorg ook dat sy tande skoon en gesond is.
Honde hou van aandag. Vryf oor sy kop, gesels met hom en neem hom daagliks vir oefening in die
park. Jy kan gerus probeer om jou hond ’n paar toertjies te leer.
(87 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
’n Hond moet ’n skoon en beskutte plek hê om in te bly.
Daar moet altyd vars water beskikbaar wees. Jy moet jou hond voedsame kos gee wat geskik is vir
honde. Moenie jou hond vetvoer nie.
Honde hou van aandag. Vryf oor sy kop, gesels met hom en neem hom daagliks vir oefening in die
park. Jy kan gerus probeer om jou hond ’n paar toertjies te leer.
(69 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
’n Hond moet ’n skoon en beskutte plek hê om in te bly.
Daar moet altyd vars water en voedsame kos beskikbaar wees. Moenie jou hond vetvoer nie.
Honde hou van aandag. Vryf oor sy kop, gesels met hom en neem hom daagliks vir oefening in die
park. Jy kan gerus probeer om jou hond ’n paar toertjies te leer.
(60 woorde)

AKTIWITEIT 1.2
Stel die vrae oor die voorleesteks mondelings aan die leerders. Geen skriftelike werk word tydens
hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte antwoord, indien nodig, deur:
• die gepaste gedeelte weer voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin weer 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 die leerders kan verstaan waarom ’n sekere antwoord reg of verkeerd is.
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Voorleesvrae (mondelings gevra en beantwoord):
Teks 1, 2 en 3
1.
2.
3.
4.

Hoe moet ’n hond se hok lyk?
Wat is belangrik om te onthou van ’n hond se water?
Wat moet jy nooit doen nie?
Noem drie maniere waarop jy aandag aan jou hond kan gee.

AKTIWITEIT 1.3
Lei die leerders in ’n klasgesprek en moedig hulle aan om die gepaste beurtnemingsgebruike te volg.
Gespreksonderwerp: Bespreek hoe ’n hond versorg moet word. Motiveer jou stellings.

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
Kies die mees geskikte leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”,
voordat daar met die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die teks wat gekies word en die
bypassende 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 die
leerders. Die leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2 op
hulle aktiwiteitsblad.
AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg met die klasgroep die proses soos uiteengesit in Funda! 1, paragraaf 3.3, “Uitbouing van
woordeskat” (bl. 8) om onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se
woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
AKTIWITEIT 3.1 ASSOSIASIE
Die begripstrategie wat tydens hierdie leesles aangeleer word, is ASSOSIASIE.
(a) Agtergrond vir die onderwyser
Lees meer oor die vaardigheid Assosiasie in Funda! 1, paragraaf 3.4(b), “Assosiasie en afleidings”
(bl. 10) en oor die modulering daarvan in paragraaf 3.6(a), “Assosiasies/verbindings/afleidings” (bl. 12).
Waarom is dit nodig om assosiasies te vorm met leesmateriaal?
Goeie lesers is altyd besig om tydens lees te dink oor:
• die teks en iets in hulle 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 in (a) verkry is om die begripstrategie Assosiasie aan die leerders
te verduidelik.
• Moedig die leerders aan om die teks wat hulle lees in verband te bring met hulle persoonlike
ervarings- en leefwêreld.
(c) Moduleer Assosiasie aan die klasgroep
Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is en moduleer die begripstrategie Assosiasie
aan die leerders soos dit verduidelik word in Funda! 1, paragraaf 3.6(a), “Assosiasies/verbindings/
afleidings” (bl. 12).
Die leerders voltooi Aktiwiteit 3.1 tot 3.3 namate hulle vorder met die inoefening van die
begripstrategie Assosiasie.
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• Lees ’n sin, ’n paragraaf of die hele teks. Hou op lees en verduidelik hoe die teks wat gelees is in
verband gebring kan word met ’n persoonlike ervaring, iets waaroor daar al vroeër gelees is of die
een of ander gebeurtenis wat beleef is.
• Die leerders volg in hulle teks en dui met ’n potlood op hulle teks aan waar die onderwyser
assosiasie gemoduleer het.
• Wanneer assosiasie tydens die leesproses gebruik word, hou gereeld op lees en moduleer deur
sommige van die volgende stellings te gebruik:
◊ 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 of storie gebeur, is net soos dit wat met __________ gebeur het.
◊ Dit herinner my aan __________ wat ek gelees het in …
◊ Dit herinner my aan __________ wat in die koerant was, of aan __________ waarvan my ouma my
vertel het.
(d) Lees saam met die leerders
• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Vra dan die leerders om assosiasies te maak
◊ met dinge wat vir hulle bekend is, en
◊ op die spesifieke plekke in die teks waar hulle merkies gemaak het waar die onderwyser
assosiasie gemoduleer het.
• Herhaal dit met elke paragraaf tot aan die einde van die leesstuk.
AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING VAN DIE BEGRIPSTRATEGIE ASSOSIASIE
• Die leerders lees nou individueel of in kleiner groepe die hele teks deur.
• Hulle volg steeds die volgende stappe:
◊ Hou ná ’n paar sinne op lees om begrip te toets en idees te laat insink.
◊ Vergelyk die inhoud wat gelees is met dit wat tydens Pre-lees en Voorlees afgelei is.
◊ Maak gebruik van die inhoud om, waar moontlik, die betekenis van enige onbekende woorde
vas te stel of gebruik ’n woordeboek.
◊ Maak aan die einde van elke paragraaf assosiasies met dit wat vir hulle bekend is.
◊ Bespreek die assosiasies wat die inhoud van die paragraaf by verskillende leerders oproep.
◊ Die leerders lees gedeeltes weer indien hulle dit glad nie kan verstaan nie of nie 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 dit beter te verstaan.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat dit klaar gelees is.
(e) Onafhanklike oefening
• Laat die leerders die teks wat gekies is weer in groepe van twee lees.
• Die leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Die leerders moet ná elke paragraaf ophou lees en dit kortliks saam met die ander leerder opsom
om só te bepaal of hulle verstaan wat hulle gelees het.
AKTIWITEIT 3.3 SOORT TEKS
Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die soort teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur op die
leerders se aktiwiteitsblad as ’n riglyn vir hierdie klasgesprek.

4. POST-LEES
Die leerders volg die opdragte en voltooi Aktiwiteit 4.1 tot 4.3 skriftelik in ’n werkboek.
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5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Die leerders voltooi Aktiwiteit 5.1 en 5.2 oor Taalstruktuur en -konvensies in ’n werkboek.
Indien nodig, hersien die basiese inligting oor die spesifieke taalstruktuur en -konvensies soos dit
aangedui word in die KABV vir Afrikaans Huistaal vir Graad 4, Kwartaal 1, Week 7 en 8; Graad 5, 6 en 7,
Kwartaal 1, Week 5 en 6.

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Indien nodig, lei die leerders in die stappe om die Skryf en Aanbied-opdrag te voltooi soos dit
aangedui word in die KABV vir Afrikaans Huistaal vir Graad 4, Kwartaal 1, Week 7 en 8: Aanwysings
hoe om ’n troeteldier te versorg; Graad 5, Kwartaal 1, Week 5 en 6: ’n Koerantberig oor honde wat
beskikbaar is vir aanneming by ’n skuiling; Graad 6, Kwartaal 1, Week 5 en 6: ’n Advertensie oor honde
wat beskikbaar is vir aanneming by ’n skuiling; Graad 7, Kwartaal 1, Week 5 en 6: ’n Dialoog tussen die
eienaar van ’n hondeskuiling en iemand wat ’n hond wil aanneem.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS
LUISTER EN PRAAT
1. LUISTERLEES
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 hoe ’n hond versorg moet word.
Motiveer jou stellings.

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van die onderwyser en bespreek die
antwoorde met jou maats.
(a) Vluglees saam met die onderwyser deur na die foto’s te kyk en die opskrif van
die teks te lees.
• Waaroor dink jy sal hierdie koerantberig gaan? Motiveer jou antwoord.
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(b) Soeklees verder saam met die onderwyser en vind uit:
• Waar kom die leesstuk vandaan?
• Wie het dit geskryf?
• Wanneer is dit geskryf?
• Is daar opskrifte by die verskillende paragrawe in die teks?
(c) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor gaan die leesstuk?
• Dink jy nog dat jy reg was met jou eerste voorspelling in vraag (a)?
• Dink jy dit sal ’n beskrywende leesstuk wees, of gaan dit baie verskillende
stappe en grafieke gebruik?
(d) Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en die woordeskat en bespreek:
• Hoe skep jy ’n positiewe omgewing vir jou troeteldier? 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 foto’s.

Lees die byskrif by die foto’s.

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?
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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 ASSOSIASIE
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van die
begripstrategie Assosiasie.
Oefen saam met die groot groep om assosiasies te maak terwyl die onderwyser
dit moduleer.
Oefen saam met ’n maat om assosiasies te maak met die teks wat julle lees.
Verduidelik aan ’n maat of in die kleiner groep hoekom jy spesifieke assosiasies
gemaak het.
Lees gedeeltes weer indien jy dit glad nie kan verstaan nie of nie 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 jy stadiger moes lees om dit beter te verstaan.
Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat jy dit klaar gelees het.
Vergelyk jou notas met ander leerders se notas. 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 op jou eie deur.
• Hou op lees ná ’n paar sinne om jou begrip te toets en die idees te laat insink.
• Vergelyk die inhoud wat jy gelees het met dit wat jy tydens Pre-lees en Voorlees
afgelei het.
• Maak gebruik van die inhoud om, waar moontlik, die betekenis van enige
onbekende woorde vas te stel of gebruik ’n woordeboek.
• Maak aan die einde van elke paragraaf assosiasies met dit wat vir jou bekend is.
• Bespreek die assosiasies wat die inhoud van die paragraaf by jou oproep met
’n maat.
Lees nou weer die teks in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Hou ná elke paragraaf op met lees en som dit kortliks saam met die ander leerder
op om te bepaal of julle verstaan wat julle gelees het.
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AKTIWITEIT 3.3 TEKSBESONDERHEDE
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:
(a) Watter soort teks is dit?
• Is dit ’n inligtingteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer
jou antwoord.
(b) Is die teks op waarheid of fiksie gegrond? Motiveer jou antwoord.
(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• opskrif, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam,
inhoudsopgawe, datum?

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Waar is die bewaarplek vir honde?
(b) Wie is Red? Hoe oud is hy?
(c) Wat het die mense aangebring om die raaisel op te los?
(d) Waarmee het Red die slot oopgemaak?
AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Hoeveel ander honde se hokke het Red ook oopgemaak?
(b) Wat beteken “groot was hulle verbasing”?
(c) Wat is ’n middernagfees?
(d) Waarmee het Red die slot oopgemaak?
(e) Wat het hulle elke oggend aangetref?
AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK
Bespreek en skryf dan jou eie antwoorde neer:
(a) Hoekom wil baie mense nou vir Red aanneem?

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 5.1 WERK MET WOORDE
Graad 4-7: Sinonieme
Jy het reeds van sinonieme geleer. Hersien dit kortliks saam met jou onderwyser.
Maak seker dat jy die begrip verstaan.
Skryf die volgende sinne neer en vervang elke keer die vetgedrukte woord met die
korrekte sinoniem:
(a) Jy moenie ’n blaps begaan met die resep as jy hondekos maak nie.
(b) Jy moet jou ewewig behou, anders val jy om in die hondehok.
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(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Die honde nael oor die erf.
Die hoof was kwaad oor die gemors in die kombuis.
Die tehuis koop kos met skenkings van die publiek.
Dit het elke nag plaasgevind.
Hulle was verstom oor wat hulle op die video gesien het.

AKTIWITEIT 5.2 SPELLING EN PUNKTUASIE
Graad 4-7: Koppelteken
Jy het reeds van koppeltekens geleer. Hersien dit kortliks saam met jou onderwyser.
Maak seker dat jy die begrip verstaan.
Beplan en ontwerp saam met ’n groep maats ’n plakkaat oor die gebruike van die
koppelteken. Neem deel aan ’n klasbespreking oor die verskillende plakkate en
steek dit daarna teen die bord vas as ’n leidraad wanneer julle werk.

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Volg die onderwyser se opdragte en leiding vir die skryf en aanbied van die volgende:
• Graad 4: Aanwysings hoe om ’n troeteldier te versorg
• Graad 5: ’n Koerantberig oor honde wat beskikbaar is vir aanneming by ’n skuiling
• Graad 6: ’n Advertensie oor honde wat beskikbaar is vir aanneming by ’n skuiling
• Graad 7: ’n Dialoog tussen die eienaar van ’n hondeskuiling en iemand wat
’n hond wil aanneem
Onthou om die stappe van die skryfproses te volg:
• Hou ’n dinkskrum oor idees deur kopkaarte te gebruik.
• Skryf die eerste weergawe.
• Hersien hierdie weergawe.
• Proeflees die teks.
• Skryf die finale weergawe.

26

VISUALISERING

VISUALISERING

Sjimpansee word vanjaar 70!
Elsabé Brits, Die Burger, Donderdag 24 April 2014 (aangepas vir leerders).

Sjimpansees is uiters sosiale diere en van liggaamlike kontak met mekaar afhanklik. Hulle is gewoond
daaraan om in familiegroepe te bly.

KOM ONS LEES
TEKS 1
KAAPSTAD. – Ná ’n swaar en eensame lewe kan Joao, die wêreld se oudste lewende
sjimpansee, sy laaste dae geniet.
Hy vier vanjaar sy 70ste verjaardag – wat besonder oud is vir dié groot primate.
Joao, wat by die veilige hawe van die Jane Goodall-instituut se Chimp Eden buite
Mbombela bly, is al heeltemal grys om die mond.
Marc Cronje, assistentbestuurder van Chimp Eden, vertel dat sjimpansees in die
natuur tussen 40 en 45 jaar leef en in veilige hawes tussen 55 en 60 jaar.
Joao is om en by in 1943 gebore. Hy en ’n wyfie was eers sirkusdiere in Mosambiek.
Toe hulle nog klein was, het die sirkus hulle aan die dieretuin in Maputo gegee. Die
wyfie is dood en Joao leef al vir 45 jaar in eensame afsondering, sonder ’n maat.
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Toe Joao in Mosambiek was, was dit in die tyd toe ’n burgeroorlog in die land
uitgebreek het. Die diere was afhanklik van die goedheid van mense in die
gemeenskap om na hulle te kyk.
Dit is baie swaar vir dié diere om alleen te wees, want hulle is gewoond daaraan
om in familiegroepe te bly, is hoogs sosiaal en van liggaamlike kontak met mekaar
afhanklik. Terwyl hy al die jare so alleen gewoon het, het Joao geleer om met die
bobbejane in ’n hok langs hom te kommunikeer.
In 2006 het die dieretuin in Mosambiek ingestem dat hy na Chimp Eden kon gaan.
Joao geniet sy oudag – met papaja, pynappel en mieliepap.
“Hy het met die jare ’n bietjie gekrimp. Hy is die oupa van die groep saam met wie
hy bly en die jonges respekteer hom.”
Joao het ’n rustige persoonlikheid, volgens Cronje. Hy is veilig en versorg op sy oudag,
al is hy ’n bietjie grys en bles.
“Hy is lief daarvoor om met die jonges te speel en moet hulle soms tug. Hy dwing nog
respek af,” het Cronje gesê.
(316 woorde)

TEKS 2
KAAPSTAD. – Ná ’n swaar en eensame lewe geniet Joao, die wêreld se oudste
lewende sjimpansee, sy laaste dae.
Hy vier vanjaar sy 70ste verjaardag – wat besonder oud is vir dié groot primate.
Joao, wat by die veilige hawe van die Jane Goodall-instituut se Chimp Eden buite
Mbombela bly, is al heeltemal grys om die mond.
Marc Cronje, van Chimp Eden, vertel dat sjimpansees in die natuur tussen 40 en
45 jaar leef en in veilige hawes tussen 55 en 60 jaar.
Joao is om en by in 1943 gebore. Hy en ’n wyfie was eers sirkusdiere in Mosambiek.
Toe hulle nog klein was, het die sirkus hulle aan die dieretuin in Maputo gegee. Die
wyfie is dood en Joao leef al vir 45 jaar in eensame afsondering, sonder ’n maat.
Dit is baie swaar vir dié diere om alleen te wees, want hulle is gewoond daaraan
om in familiegroepe te bly, is hoogs sosiaal en van liggaamlike kontak met mekaar
afhanklik. Terwyl hy al die jare so alleen gewoon het, het Joao geleer om met die
bobbejane in ’n hok langs hom te kommunikeer.
Joao woon sedert 2006 by Chimp Eden. Hy geniet sy oudag – met papaja, pynappel
en mieliepap.
“Joao het ’n rustige persoonlikheid. Hy is veilig en gesond. Hy het met die jare
’n bietjie gekrimp en hy is ’n bietjie grys en bles. Hy is die oupa van die groep saam
met wie hy bly en die jonges respekteer hom.
“Hy is lief daarvoor om met hulle te speel en moet hulle soms tug. Hy dwing nog
respek af,” het Cronje gesê.
(265 woorde)
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TEKS 3
KAAPSTAD. – Ná ’n swaar en eensame lewe geniet Joao, die wêreld se oudste
lewende sjimpansee, sy laaste dae.
Hy vier vanjaar sy 70ste verjaardag – wat besonder oud is vir dié groot primate.
Joao woon sedert 2006 by die veilige hawe Chimp Eden, buite Mbombela. Hy is al
heeltemal grys om die mond en ’n bietjie bles.
Marc Cronje, van Chimp Eden, vertel dat sjimpansees in die natuur tussen 40 en
45 jaar leef en in veilige hawes tussen 55 en 60 jaar.
Joao is om en by in 1943 gebore. Hy en ’n wyfie was eers sirkusdiere in Mosambiek.
Toe hulle nog klein was, het die sirkus hulle aan die dieretuin in Maputo gegee. Die
wyfie is dood en Joao leef al vir 45 jaar in eensame afsondering, sonder ’n maat.
Dit is baie swaar vir dié diere om alleen te wees. Hulle is gewoond daaraan om in
familiegroepe te bly, is baie sosiaal en van liggaamlike kontak met mekaar afhanklik.
Terwyl hy al die jare so alleen gewoon het, het Joao geleer om met die bobbejane in
’n hok langs hom te kommunikeer.
Hy geniet sy oudag – met papaja, pynappel en mieliepap.
(193 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte
bevat sekere aktiwiteite vir die vaslegging van Taalstruktuur en -konvensies en Skryf en Aanbied soos
uiteengesit vir Graad 4, Kwartaal 1, Week 3 en 4; Graad 5, Kwartaal 1, Week 5 en 6; Graad 6, Kwartaal
1, Week 1 en 2; 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 drie 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 hulle
instruksievlak lees en die swakker lesers die makliker teks ontvang sodat hulle ook op hulle instruksievlak
lees. Só 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 leerders se eie instruksievlakke 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 leerders só te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en
kennis, hoe gering ook al, moontlik gemaak word.

LUISTER EN PRAAT
Kies die mees geskikte voorleesteks vir elke groep. Die leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 namate
daar met die Luister en Praat-aktiwiteite gevorder word.
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1. LUISTERLEES
AKTIWITEIT 1.1
Lees die teks voor aan die leerders. Die leerders mag op hulle arms lê en met toe oë na die voorlesing
luister as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Sjimpansees se lywe is bedek met growwe swart hare, maar hulle het haarlose gesigte, vingers en
tone. Hulle handpalms en voetsole is ook haarloos. Sjimpansees het vir baie jare ’n sterk verhouding
met hulle ma. Hulle leef gewoonlik sowat 50 jaar.
Sjimpansees beweeg bedags in klein groepe rond, maar woon soms in groepe van 15 tot 150 saam.
Byna alle sjimpansees gebruik gereedskap soos stokke, klippe, gras en blare om kos bymekaar te
maak. Hulle eet heuning, miere en neute en drink graag water.
(84 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Sjimpansees se lywe is bedek met growwe swart hare, maar hulle het haarlose gesigte, vingers en
tone. Hulle handpalms en voetsole is ook haarloos.
Sjimpansees het vir baie jare ’n sterk verhouding met hulle ma. Hulle leef gewoonlik sowat 50 jaar.
Byna alle sjimpansees gebruik gereedskap soos stokke, klippe, gras en blare om kos bymekaar te
maak. Hulle eet heuning, miere en neute en drink graag water.
(67 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Sjimpansees se lywe is bedek met growwe swart hare, maar hulle het haarlose gesigte, vingers en
tone. Hulle handpalms en voetsole is ook haarloos.
Sjimpansees het vir baie jare ’n sterk verhouding met hulle ma. Hulle leef gewoonlik sowat 50 jaar.
Sjimpansees beweeg bedags in klein groepe rond, maar woon soms in groepe van 15 tot 150 saam.
(58 woorde)

AKTIWITEIT 1.2
Stel die vrae oor die voorleesteks mondelings aan die leerders. Geen skriftelike werk word tydens
hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte antwoord, indien nodig, deur:
• die gepaste gedeelte weer voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin weer 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 die leerders kan verstaan waarom ’n sekere antwoord reg of verkeerd is.
Voorleesvrae (mondelings gevra en beantwoord):
Teks 1, 2 en 3
1.
2.
3.
4.

Waarmee is ’n sjimpansee se lyf bedek?
Met wie het ’n klein sjimpansee ’n sterk verhouding?
Noem twee liggaamsdele van die sjimpansee wat haarloos is.
Hoe lank leef ’n sjimpansee gewoonlik?

Teks 1 en 2
1. Noem twee items wat sjimpansees as gereedskap gebruik om kos bymekaar te maak.
2. Noem twee kossoorte wat sjimpansees graag eet.
AKTIWITEIT 1.3
Lei die leerders in ’n klasgesprek en moedig hulle aan om die gepaste beurtnemingsgebruike te volg.
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Gespreksonderwerp: Bespreek hoe sjimpansees die gereedskap wat genoem is, kan gebruik om kos
bymekaar te maak.

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
Kies die mees geskikte leesteks vir elke groep, soos beskryf onder “Keuse van die geskikte leesstuk”,
voordat daar met die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die teks wat gekies word en die
bypassende foto 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 die leerders. Die
leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2 op hulle aktiwiteitsblad.
AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg met die klasgroep die proses soos uiteengesit in Funda! 1, paragraaf 3.3, “Uitbouing van
woordeskat” (bl. 8) om onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se
woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
AKTIWITEIT 3.1 VISUALISERING
Die begripstrategie wat tydens hierdie leesles aangeleer word, is VISUALISERING.
(a) Agtergrond vir die onderwyser
Lees meer oor die vaardigheid Visualisering in Funda! 1, paragraaf 3.4(e), “Visualisering” (bl. 11) en
oor die modulering daarvan in paragraaf 3.6(c), “Visualisering” (bl. 13).
(b) Verduidelik die begripstrategie Visualisering
Gebruik die inligting wat in (a) verkry is om die begripstrategie Visualisering aan die leerders te verduidelik.
(c) Moduleer Visualisering aan die klasgroep
Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is en moduleer die begripstrategie Visualisering
aan die leerders soos dit verduidelik word in Funda! 1, paragraaf 3.6(c), “Visualisering” (bl. 13).
Die leerders volg in hulle teks en dui met ’n potlood op hulle 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 ek die teks lees?
Kan ek beskryf hoe lyk die karakters, ruimte en nog ander besonderhede waarvan ek lees?
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 saam met die leerders
• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Hou op lees 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.
AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING VAN DIE BEGRIPSTRATEGIE VISUALISERING
• Die leerders lees nou individueel of in kleiner groepe die hele teks deur.
• Hulle volg steeds die volgende stappe:
◊ Hou op lees ná ’n paar sinne om begrip te toets en idees te laat insink.
◊ Vergelyk die inhoud wat gelees is met dit wat tydens Pre-lees en Voorlees afgelei is.
◊ Maak gebruik van die inhoud om, waar moontlik, die betekenis van enige onbekende woorde
vas te stel of gebruik ’n woordeboek.
◊ Visualiseer aan die einde van elke paragraaf. Bespreek die beelde wat die inhoud van die
paragraaf by verskillende leerders oproep.
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◊
◊
◊
◊
◊

Die leerders lees gedeeltes weer 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 dit te probeer verstaan.
Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om dit beter te verstaan.
Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat dit klaar gelees is.

(e) Onafhanklike oefening
• Laat die leerders die gekose teks weer in groepe van twee lees.
• Die leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Die leerders moet ná elke paragraaf ophou lees en dit kortliks saam met die ander leerder opsom
om só te bepaal of hulle verstaan wat hulle gelees het.
AKTIWITEIT 3.3 SOORT TEKS
Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die soort teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur op die
leerders se aktiwiteitsblad as ’n riglyn vir hierdie klasgesprek.

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

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Die leerders voltooi Aktiwiteit 5.1 en 5.2 oor Taalstruktuur en -konvensies 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 1, Week 3 en 4; Graad 5, Kwartaal 1, Week 5 en 6; Graad 6,
Kwartaal 1, Week 1 en 2; Graad 7, Kwartaal 1, Week 5 en 6.

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Indien nodig, lei die leerders in die stappe om die Skryf en Aanbied-opdrag te voltooi soos dit
aangedui word in die KABV vir Afrikaans Huistaal vir Graad 4 tot 7.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS
LUISTER EN PRAAT
1. LUISTERLEES
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 die onderwyser sal lei.
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LEES EN KYK
2. PRE-LEES
AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van die onderwyser en bespreek die
antwoorde met jou maats.
(a) Vluglees saam met die onderwyser deur na die foto te kyk en die opskrif van die
teks te lees.
• Waaroor dink jy sal hierdie koerantberig gaan? Motiveer jou antwoord.
(b) Soeklees verder saam met die onderwyser en vind uit:
• Waar kom die leesstuk vandaan?
• Wie het dit geskryf?
• Wanneer is dit geskryf?
• Is daar opskrifte by die verskillende paragrawe in die teks?
(c) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor handel die leesstuk?
• Dink jy nog dat jy reg was met jou eerste voorspelling in vraag (a)?
• Dink jy dit sal ’n beskrywende leesstuk wees, of gaan dit baie verskillende
stappe en grafieke gebruik?
(d) Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en die woordeskat en bespreek:
• Waarom is die artikel oor die sjimpansee geskryf? 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 foto.

Lees die byskrif by die foto.
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 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 VISUALISERING
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van die
begripstrategie Visualisering.
Volg jou onderwyser se opdragte om die teks te visualiseer terwyl julle dit lees.
Maak ’n merkie op jou teks by elke frase waar die onderwyser visualisering moduleer.
Vra vir jouself die volgende vrae:
• Watter prentjie(s) sien ek in my geestesoog terwyl ek die teks lees?
• Kan ek beskryf hoe lyk die karakters, ruimte en nog ander besonderhede waarvan
ek lees?
• Hoe help hierdie prente in my kop my om die teks te verstaan?
• Rolprent: Kan ek my oë toemaak en beelde probeer skep van wat gebeur het?
Herhaal dit met elke paragraaf tot aan die einde van die leesstuk.
AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING
Oefen saam met die groot groep om te visualiseer wat jy lees.
Oefen saam met ’n maat om visualisering toe te pas op die teks wat julle gelees het.
Lees gedeeltes weer as jy dit glad nie kan verstaan nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Maak leesmerke by die gedeeltes wat jy stadiger moes lees om dit beter te verstaan.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om dit te probeer verstaan.
Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat jy dit klaar gelees het.
Vergelyk jou notas met ander leerders se notas. 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 3.3 TEKSBESONDERHEDE
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:
(a) Watter soort teks is dit?
• Is dit ’n inligtingteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer
jou antwoord.
(b) Is die teks op waarheid of fiksie gegrond? Motiveer jou antwoord.
(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• opskrif, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam,
inhoudsopgawe, datum?

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Wat is die naam van die wêreld se oudste sjimpansee?
(b) Hoe oud is hy?
(c) In watter veilige plek woon hy nou?
(d) In watter land het Joao en sy wyfie voorheen opgetree?
(e) Noem drie kossoorte wat Joao in Chimp Eden eet.
AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Watter sigbare tekens aan Joao se lyf wys dat hy al oud is?
(b) Noem minstens twee redes hoekom dit vir ’n sjimpansee moeilik is om alleen
te woon.
(c) Noem twee dinge wat Joao nou doen saam met die groep waar hy bly.
(d) Watter buitengewone ding het Joao in Chimp Eden aangeleer?
(e) Watter persoon van die veilige hawe, Chimp Eden, het hierdie inligting aan die
joernalis verskaf?
AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK
Bespreek en skryf dan jou eie antwoorde neer.
(a) Behoort sjimpansees as sirkusdiere aangehou te word? Motiveer jou antwoord.

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 5.1 WERK MET WOORDE
Graad 5 en 7
Jy het reeds van antonieme geleer. Hersien dit kortliks saam met jou onderwyser.
Maak seker dat jy die begrip verstaan.
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Graad 5 en 7
Skryf die volgende sinne neer en vervang elke keer die onderstreepte woord met die
korrekte antoniem:
(a) Joao is ’n baie rustige sjimpansee.
(b) Sy was eerste.
(c) Dit is ’n veilige plek.
(d) Die maan skyn baie helder.
(e) Jou kamer is baie netjies.
Slegs Graad 7
(a) Joao het ’n swaar lewe gehad.
(b) Hy beleef nou sy oudag.
(c) Hy is baie opgeruimd.
AKTIWITEIT 5.2 SPELLING EN PUNKTUASIE
Graad 4 en 6
Jy het reeds van die deelteken geleer. Hersien die gebruik van die deelteken saam
met jou onderwyser.
Die deelteken dui aan dat twee klanke wat op mekaar volg, nie as een klank of
’n diftong uitgespreek word nie. Dit is twee verskillende klanke.
Skryf die volgende woorde oor, pas die beginsel hier bo toe en plaas die deelteken
op die korrekte vokaal:
(a) reen
(b) spieel
(c) boe
(d) kooperasie
(e) beinvloed
(f) vroee

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Volg jou onderwyser se opdragte en leiding en skryf ’n nuusberig of koerantartikel oor
Joao se 70ste verjaarsdag.
Onthou om die stappe van die skryfproses te volg:
• Hou ’n dinkskrum oor idees deur kopkaarte te gebruik.
• Skryf die eerste weergawe.
• Hersien hierdie weergawe.
• Proeflees die teks.
• Skryf die finale weergawe.
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Rob byt vrou se neus af
Die Burger, 31 Oktober 2005 (aangepas vir leerders).

Robbe is roofdiere en strandbesoekers behoort hulle as gevaarlik te beskou.

KOM ONS LEES
TEKS 1
GEORGE. – ’n Vrou wat haar oor ’n robkoei by Heroldsbaai ontferm het, moet nou
’n nuwe neus kry nadat die rob haar neus morsaf gebyt het.
Me. Elsie van Tonder (49) se afgebyte neus kon nie geheg word nie nadat me. Winnie
Swanepoel, hoof van die Dierebeskermingsvereniging (DBV) in George, dit op die
strand opgetel en daarmee na die hospitaal gejaag het.
Van Tonder is Saterdag omstreeks 17:00 in die gesig en aan die been gebyt toe sy en
’n paar ander mense probeer het om die jong robkoei van sowat 70 kg op
’n babakombers te rol ten einde die dier terug te help in die water.
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“Die rob het op die sand tussen die rotse gelê en blaas toe my ma haar gesig en kop
streel,” het me. Louise Ellis (25), me. Van Tonder se dogter, gister by hulle woonstel in
Stasiestraat in George vertel.
“Ons het gedink die rob is besig om dood te gaan en my ma het voorgestel ons
moet haar op my baba, Elouise (1), se kombers rol en probeer terugkry in die water.
“Sy het die rob omgerol, maar die rob het dadelik weer op haar rug gerol. Toe sy
weer probeer om haar om te rol, het sy my ma eers in die gesig en toe aan haar
bobeen gehap.
“Sy het verskriklik gebloei. Ek en Johan Viviers (haar ma se vriend) het haar in sy motor
gelaai en na die George-hospitaal gejaag.
“Die neus kan nie geheg word nie,” het Ellis gesê. “My ma word Maandag na die
Groote Schuur-hospitaal in Kaapstad oorgeplaas. Sy sal omvangryke chirurgie
moet ondergaan.
“Ons voel dit was nalatig van die DBV en Kaapse Natuurbewaring om nie
’n kennisgewing op te sit wat sê dat die dier gevaarlik kan wees nie,” het Ellis gesê.
“Wie gaan vir haar pyn en lyding en plastiese chirurgie betaal?”
(309 woorde)

TEKS 2
GEORGE. – ’n Vrou wat haar oor ’n robkoei by Heroldsbaai ontferm het, moet nou
’n nuwe neus kry nadat die rob haar neus morsaf gebyt het.
Me. Elsie van Tonder (49) se afgebyte neus kon nie geheg word nie nadat me. Winnie
Swanepoel, hoof van die Dierebeskermingsvereniging (DBV) in George, dit op die
strand opgetel en daarmee na die hospitaal gejaag het.
Van Tonder is Saterdag in die gesig en aan die been gebyt toe sy en ’n paar ander
mense probeer het om die jong robkoei van sowat 70 kg terug te help in die water.
“Die rob was op die sand tussen die rotse. Sy het geblaas toe my ma haar gesig en
kop streel,” het Louise Ellis (25), me. Van Tonder se dogter, gister by hulle woonstel in
Stasiestraat vertel.
“Ons het gedink die rob gaan dood. My ma het voorgestel ons moet haar op my
baba, Elouise (1), se kombers rol en probeer terugkry in die water.
“Sy het die rob omgerol, maar die rob het dadelik weer op haar rug gerol. Toe
sy haar weer probeer omrol, het sy my ma eers in die gesig en toe aan haar
bobeen gehap.
“Sy het verskriklik gebloei. Ek en Johan Viviers (haar ma se vriend) het met haar na
die George-hospitaal gejaag.
“Die neus kan nie geheg word nie. Sy word Maandag na die Groote Schuurhospitaal in Kaapstad oorgeplaas waar sy omvangryke chirurgie moet ondergaan,”
het Ellis gesê.
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“Ons voel dit was nalatig van die DBV en Kaapse Natuurbewaring om nie
’n kennisgewing op te sit oor gevaarlike seediere nie,” het Ellis bygevoeg.
“Wie gaan vir haar pyn en lyding en plastiese chirurgie betaal?”
(277 woorde)

TEKS 3
GEORGE. – ’n Vrou wat ’n robkoei by Heroldsbaai wou help, moet nou ’n nuwe neus
kry nadat die rob haar neus morsaf gebyt het.
Me. Elsie van Tonder (49) se afgebyte neus kon nie geheg word nie nadat me. Winnie
Swanepoel, hoof van die Dierebeskermingsvereniging (DBV) in George, dit op die
strand opgetel en daarmee na die hospitaal gejaag het.
Van Tonder is Saterdag in die gesig en aan die been gebyt toe sy en ’n paar ander
mense probeer het om die jong robkoei van sowat 70 kg terug te help in die water.
“Die rob, op die sand tussen die rotse, het geblaas toe my ma haar gesig en kop
streel,” het Louise Ellis (25), haar dogter, vertel.
“Ons het gedink die rob gaan dood. My ma het voorgestel ons moet haar op my
baba, Elouise (1), se kombers rol en probeer terugkry in die water.
“Sy het die rob omgerol. Die rob het dadelik weer op haar rug gerol. Toe sy weer
probeer, het sy my ma eers in die gesig en toe aan haar bobeen gehap.
“Sy het verskriklik gebloei. Ek en my ma se vriend het met haar na die Georgehospitaal gejaag.
“Sy word Maandag na die Groote Schuur-hospitaal in Kaapstad oorgeplaas vir
omvangryke chirurgie.
“Wie gaan vir haar pyn en lyding en plastiese chirurgie betaal?”
(221 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte
bevat sekere aktiwiteite vir die vaslegging van Taalstrukture en -konvensies en Skryf en Aanbied soos
uiteengesit vir Graad 4, Kwartaal 2, Week 5 en 6; Graad 5, Kwartaal 3, Week 1 en 2; Graad 6, Kwartaal
2, Week 3 en 4; Graad 7, Kwartaal 2, 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 drie tekste aandagtig deur en kies dan
dié teks wat by die meeste leerders in die klas se instruksievlak sal pas.
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Wanneer daar gelees word, maak seker dat die goeie en gemiddelde lesers die teks op hulle
instruksievlak lees en die swakker lesers die makliker teks ontvang sodat hulle ook op hulle instruksievlak
lees. Só 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 leerders se eie instruksievlakke 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 leerders só te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en
kennis, hoe gering ook al, moontlik gemaak word.

LUISTER EN PRAAT
Kies die mees geskikte voorleesteks vir elke groep. Die leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 namate
daar met die Luister en Praat-aktiwiteite gevorder word.

1. LUISTERLEES
AKTIWITEIT 1.1
Lees die teks voor aan die leerders. Die leerders mag op hulle arms lê en met toe oë na die voorlesing
luister as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Robbe is soogdiere wat in die see lewe. Hulle word soms seehonde genoem. Robbe kom nie in groot
getalle langs ons kus voor nie. Hulle verkies die koue water van die Antarktiese gebied.
Robbe is roofdiere en eet graag vis en seekat. Soms eet hulle ook pikkewyne. Hulle kom in
broeikolonies voor en die robwyfie soog haar kleintjies soms totdat hulle elf maande oud is.
Ware robbe het nie ’n uitwendige oorskulp nie en mense noem hulle soms oorlose robbe. Hulle kan nie
hulle agterste ledemate op land gebruik nie.
(90 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Robbe is soogdiere wat in die see lewe. Hulle word soms seehonde genoem. Hulle hou van die koue
water van die Antarktiese gebied.
Robbe is roofdiere en eet graag vis en seekat. Soms eet hulle ook pikkewyne. Hulle kom in
broeikolonies voor en die robwyfie soog haar kleintjies soms totdat hulle elf maande oud is.
Ware robbe het nie ’n uitwendige oorskulp nie en mense noem hulle soms oorlose robbe. Hulle kan nie
hulle agterste ledemate op land gebruik nie.
(80 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Robbe is soogdiere wat in die see lewe. Hulle word soms seehonde genoem. Robbe kom nie in groot
getalle langs ons kus voor nie. Hulle verkies die koue water van die Antarktiese gebied.
Robbe is roofdiere en eet graag vis, seekat en soms ook pikkewyne. Hulle kom in broeikolonies voor en
die robwyfie soog haar kleintjies soms totdat hulle elf maande oud is.
(63 woorde)

AKTIWITEIT 1.2
Stel die vrae oor die voorleesteks mondelings aan die leerders. Geen skriftelike werk word tydens
hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte antwoord, indien nodig, deur:
• die gepaste gedeelte weer voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin weer voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die sin wat daarop volg weer aan hulle voor te lees voordat hulle
’n keuse maak.
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Bespreek die antwoorde sodat die leerders kan verstaan waarom ’n sekere antwoord reg of
verkeerd is.
Voorleesvrae (mondelings gevra en beantwoord):
Teks 1, 2 en 3
1.
2.
3.
4.
5.

Oor watter dier handel dié paragraaf?
Watter ander naam word ook aan hulle gegee?
Noem twee dinge wat hulle graag eet.
Watter versamelnaam vir hierdie dier het jy in die paragraaf gehoor?
Waar of onwaar: Robbe kom in groot getalle langs die Suid-Afrikaanse kus voor. Motiveer
jou antwoord.

AKTIWITEIT 1.3
Lei die leerders in ’n klasgesprek en moedig hulle aan om die gepaste beurtnemingsgebruike te volg.
Gespreksonderwerp: Bespreek die redes waarom ons die seelewe aan ons kuslyn moet bewaar.
Motiveer die redes.

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
Kies die mees geskikte leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”,
voordat daar met die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die teks wat gekies word en die
bypassende foto 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 die
leerders. Die leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2 op
hulle aktiwiteitsblad.
AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg met die klasgroep die proses soos uiteengesit in Funda! 1, paragraaf 3.3, “Uitbouing van
woordeskat” (bl. 8) om onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se
woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
AKTIWITEIT 3.1 VISUALISERING
Die begripstrategie wat tydens hierdie leesles aangeleer word, is VISUALISERING.
(a) Agtergrond vir die onderwyser
Lees meer oor die vaardigheid Visualisering in Funda! 1, paragraaf 3.4(e), “Visualisering” (bl. 11) en
oor die modulering daarvan in paragraaf 3.6(c), “Visualisering” (bl. 13).
(b) Verduidelik die begripstrategie Visualisering
Gebruik die inligting wat in (a) verkry is om die begripstrategie Visualisering aan die leerders
te verduidelik.
(c) Moduleer Visualisering aan die klasgroep
Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is en moduleer die begripstrategie Visualisering
aan die leerders soos verduidelik in Funda! 1, paragraaf 3.6(c), “Visualisering” (bl. 13).
Die leerders volg in hulle teks en dui met ’n potlood op hulle 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 ek die teks lees?
• Kan ek beskryf hoe lyk die karakters, ruimte en nog ander besonderhede waarvan ek lees?
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• Hoe help hierdie prente in my kop my om die teks te verstaan?
• Rolprent: Kan ek my oë toemaak en beelde probeer skep van wat gebeur het?
(d) Lees saam met die leerders
• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Hou op lees 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.
AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING VAN DIE BEGRIPSTRATEGIE VISUALISERING
• Die leerders lees nou individueel of in kleiner groepe die hele teks deur.
• Hulle volg steeds die volgende stappe:
◊ Hou ná ’n paar sinne op lees om begrip te toets en idees te laat insink.
◊ Vergelyk die inhoud wat gelees is met dit wat tydens Pre-lees en Voorlees afgelei is.
◊ Maak gebruik van die inhoud om, waar moontlik, die betekenis van enige onbekende woorde
vas te stel of gebruik ’n woordeboek.
◊ Visualiseer aan die einde van elke paragraaf. Bespreek die beelde wat die inhoud van die
paragraaf by verskillende leerders oproep.
◊ Die leerders lees gedeeltes weer 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 dit te probeer verstaan.
◊ Maak leesmerke by gedeeltes wat stadiger gelees moes word om dit beter te verstaan.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat dit klaar gelees is.
(e) Onafhanklike oefening
• Laat die leerders die gekose teks weer in groepe van twee lees.
• Die leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Die leerders moet ná elke paragraaf ophou lees en dit kortliks saam met die ander leerder opsom
om só te bepaal of hulle verstaan wat hulle gelees het.
AKTIWITEIT 3.3 SOORT TEKS
Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die soort teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur op die
leerders se aktiwiteitsblad as ’n riglyn vir hierdie klasgesprek.

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

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Die leerders voltooi Aktiwiteit 5.1 en 5.2 oor Taalstruktuur en -konvensies 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 2, Week 5 en 6; Graad 5, Kwartaal 3, Week 1 en 2; Graad 6,
Kwartaal 2, Week 3 en 4; Graad 7, Kwartaal 2, Week 3 en 4.

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Indien nodig, lei die leerders in die stappe om die Skryf en Aanbied-opdrag te voltooi soos dit
aangedui word in die KABV vir Afrikaans Huistaal vir Graad 4, Kwartaal 2, Week 5 en 6: ’n Fabel oor
’n rob op ’n strand; Graad 5, Kwartaal 3, Week 1 en 2: ’n Dagboekinskrywing oor jou dag op die
strand toe jy die gebeure tussen die rob en die vrou sien afspeel het; Graad 6, Kwartaal 2, Week 3 en
4: ’n Deel van ’n biografie van ’n persoon wat robbe bestudeer; Graad 7, Kwartaal 2, Week 3 en 4: ’n
Plakkaat om strandbesoekers teen die gevare op die strand te waarsku.
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AKTIWITEITE VIR LEERDERS
LUISTER EN PRAAT
1. LUISTERLEES
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 redes waarom ons die seelewe aan ons
kuslyn moet bewaar. Motiveer jou redes.

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van die onderwyser en bespreek die
antwoorde met jou maats.
(a) Vluglees saam met die onderwyser deur na die foto te kyk en die opskrif van die
teks te lees.
• Waaroor dink jy sal hierdie koerantberig gaan? Motiveer jou antwoord.
(b) Soeklees verder saam met die onderwyser en vind uit:
• Waar kom die leesstuk vandaan?
• Wanneer is dit geskryf?
• In watter dorp of stad het die gebeure plaasgevind?
• Is daar opskrifte by die verskillende paragrawe in die teks?
(c) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor gaan die leesstuk?
• Dink jy nog dat jy reg was met jou eerste voorspelling in vraag (a)?
• Dink jy dit sal ’n beskrywende leesstuk wees, of gaan dit baie verskillende
stappe en grafieke gebruik?
(d) Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en die woordeskat en bespreek:
• Het jy al ooit ’n rob gesien? Motiveer jou antwoord.
• Is dit gevaarlik om op die strand te stap? Motiveer jou antwoord.
AKTIWITEIT 2.2
Werk saam met ’n maat. Vluglees die teks en voltooi die tabel.

43

VISUALISERING

VLUGLEES

Skryf neer wat jy gesien of gelees het.

Lees die opskrif.

Kyk na die foto.

Lees die byskrif by die foto.

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 VISUALISERING
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van die
begripstrategie Visualisering.
Volg die onderwyser se opdragte om die teks te visualiseer terwyl julle dit lees.
Maak ’n merkie op jou teks by elke frase waar die onderwyser visualisering moduleer.
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Vra vir jouself die volgende vrae:
• Watter prentjie(s) sien ek in my geestesoog terwyl ek die teks lees?
• Kan ek beskryf hoe lyk die karakters, ruimte en nog ander besonderhede waarvan
ek lees?
• Hoe help die prente in my kop my om die teks te verstaan?
• Rolprent: Kan ek my oë toemaak en beelde probeer skep van wat gebeur het?
Herhaal dit met elke paragraaf tot aan die einde van die leesstuk.
AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING
Oefen saam met die groot groep om te visualiseer wat jy gelees het.
Oefen saam met ’n maat om visualisering toe te pas op die teks wat julle gelees het.
Lees gedeeltes weer as jy dit glad nie kan verstaan nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Maak leesmerke by die gedeeltes wat jy stadiger moes lees om dit beter
te verstaan.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om dit te probeer verstaan.
Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat jy dit klaar gelees het.
Vergelyk jou notas met ander leerders se notas. 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 3.3 TEKSBESONDERHEDE
Bespreek die besonderhede van die teks (Teks 1-3) soos volg:
(a) Watter soort teks is dit?
• Is dit ’n inligtingteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer
jou antwoord.
(b) Is die teks op waarheid of fiksie gegrond? Motiveer jou antwoord.
(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• opskrif, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam,
inhoudsopgawe, datum?

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Hoe oud is me. Van Tonder?
(b) Wat is haar dogter se van?
(c) Wat is die baba se naam?
(d) Waar het die voorval gebeur?
(e) Noem die beserings wat me. Van Tonder opgedoen het.
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AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Hoe het dit gebeur dat die vrou naby aan die rob gekom het?
(b) Hoe wou hulle die rob terugkry in die see?
(c) Waarom was dit nodig om die rob terug te neem see toe?
(d) Waarheen moes die vrou gaan vir verdere mediese hulp?
AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK
Bespreek en skryf dan jou eie antwoorde neer.
(a) Wie se skuld was dit dat die vrou haar neus verloor het?

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 5.1 WERK MET WOORDE
Graad 4-6: Afleidings
Jy het reeds van afleidings geleer. Hersien dit kortliks saam met jou onderwyser. Maak
seker dat jy die begrip verstaan.
’n Afleiding is ’n woord wat uit een basiswoord en een of meer voor- of agtervoegsels
bestaan, byvoorbeeld: ge + byt = gebyt.
Bou die volgende afleidings met behulp van die basiswoord, die voorvoegsel, die
agtervoegsel of albei. Wees versigtig en pas die korrekte spelreëls toe wanneer
’n basiswoord in ’n oop lettergreep verander.
(a) be + seer
(b) ont + stel
(c) be + kos + tig
(d) be + weer + ing
(e) be + waar + ing
Graad 7: Geslagswoorde
Jy het reeds van geslagswoorde geleer. Hersien dit kortliks saam met jou onderwyser.
Maak seker dat jy die begrip verstaan.
Skryf die vroulike vorm van die volgende woorde neer:
(a) wolf
(b) towenaar
(c) klaer
(d) misdadiger
(e) landdros
AKTIWITEIT 5.2 WERK MET SINNE
Graad 4-7: Direkte en indirekte rede
In die berig oor die rob wat die vrou se neus afgebyt het, word die direkte rede
dikwels gebruik.
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Jy het reeds van direkte en indirekte rede geleer. Hersien dit kortliks saam met jou
onderwyser. Maak seker dat jy die begrip verstaan.
Skryf die volgende sinne oor in die direkte rede:
(a) Sy het gesê dat die rob tussen die rotse gelê het.
(b) Haar dogter wou weet wie vir al die operasies gaan betaal.
(c) Die dokter het gesê dat hy niks vir haar kon doen nie.
(d) Die mense het gesê dat hulle die rob moes red.

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Volg jou onderwyser se opdragte en leiding vir die skryf en aanbied van die volgende:
• Graad 4: ’n Fabel oor ’n eensame rob op ’n strand
• Graad 5: ’n Dagboekinskrywing oor jou dag op die strand toe jy die gebeure
tussen die rob en die vrou sien afspeel het
• Graad 6: ’n Deel van ’n biografie van ’n persoon wat robbe bestudeer
• Graad 7: ’n Plakkaat om strandbesoekers teen die gevare op die strand te waarsku
Onthou om die stappe van die skryfproses te volg:
• Hou ’n dinkskrum oor idees deur kopkaarte te gebruik.
• Skryf die eerste weergawe.
• Hersien hierdie weergawe.
• Proeflees die teks.
• Skryf die finale weergawe.
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Son, see en saffier
Abraham Brink, Die Burger, 29 September 2007 (aangepas vir leerders).

Die pragtige Waikiki-strand, Honolulu, waar vakansiegangers na hartelus kan baljaar.

KOM ONS LEES
TEKS 1
Honolulu in Hawaii trek jaarliks duisende besoekers uit alle windrigtings.
Die attraksies op dié eiland is te veel om op te noem, maar Waikiki-strand, met sy
groot luukse hotelle aan die seekant en Diamond Head, die vulkaniese krater, is
voorwaar iets om te aanskou en te geniet.
Duisende vakansiegangers trek saam op die strande om die sonskyn in te drink en in
die see te baljaar met branderplanke en die nuutste goeters wat dryf.
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Die Polinesiese Kultuursentrum op die eiland maak ’n groot indruk op besoekers.
Dit is in 1963 geopen om die mooi en wonderlike Polinesiese kultuur te bewaar.
Polinesië sluit in lande soos Nieu-Seeland, Tonga, Samoa, Fidji, Tahiti en die
Marquesas aan die oostekant.
Elke eilandgroep het sy eie stadjie in die Kultuursentrum wat met kanale verbind
word. Besoekers word per kano daarheen gebring om waar te neem hoe die mense
eeue gelede geleef het en hoe sommige vandag nog leef.
By die Tongaanse stadjie klim die Tongane – op dieselfde manier as hulle voorvaders
eeue gelede – gemaklik teen palmbome uit om die kokosneute te gaan afkap.
’n Paar Tongane braai ook vis op kole en warm klippe. Die vis is ’n eetbare dolfyn
genaamd mai-mai en dit word saam met patat bedien. Hulle was baie verbaas om
te hoor dat patat ’n tradisionele gereg aan die Suid-Afrikaanse Weskus is.
Legendes van 2 000 jaar gelede word oorvertel en ’n mens kan van hulle danse
aanleer en probeer om ’n mandjie te weef. Jy kan lag, sing en dans – alles op
een dag.
In Polinesië eindig die dag nie met sonsondergang nie, maar dit begin eerder dan!
Ná ’n tradisionele buffet-aandete begin die tromme behoorlik praat om die begin
van die opvoering aan te kondig. Meer as 100 akteurs neem deel en beeld stories
van voorvadergeeste, avonture en ontdekkingstogte met tradisionele Polinesiese
sang en danse uit. Vulkane wat uitbars en akteurs wat letterlik met vuur speel, sorg vir
groot opwinding wat jou na asem laat snak.
(327 woorde)

TEKS 2
Honolulu in Hawaii trek jaarliks duisende besoekers.
Daar is baie attraksies op dié eiland, maar Waikiki-strand, met sy luukse hotelle en
Diamond Head, die vulkaniese krater, is voorwaar iets om te aanskou en te geniet.
Vakansiegangers trek saam op die strande, geniet die sonskyn en baljaar in die see
met branderplanke en die nuutste goeters wat dryf.
Die Polinesiese Kultuursentrum op die eiland maak ’n groot indruk op besoekers.
Dit bewaar die mooi en wonderlike Polinesiese kultuur. Polinesië sluit in lande soos
Nieu-Seeland, Tonga, Samoa, Fidji, Tahiti en die Marquesas aan die oostekant.
Elke eilandgroep het sy eie stadjie in die Kultuursentrum wat met kanale verbind
word. Besoekers word per kano daarheen geneem. Hulle sien hoe die mense eeue
gelede geleef het en hoe sommige vandag nog leef.
By die Tongaanse stadjie klim die Tongane – nes hulle voorvaders eeue gelede –
gemaklik teen palmbome uit om die kokosneute te gaan afkap.
Hulle braai vis op kole en warm klippe. Die vis is ’n eetbare dolfyn genaamd
mai-mai en dit word saam met patat bedien. Hulle was verbaas om te hoor dat
patat ’n tradisionele gereg aan die Suid-Afrikaanse Weskus is.
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Legendes van 2 000 jaar gelede word vertel en besoekers kan hulle danse aanleer.
Jy kan lag, sing en dans.
In Polinesië eindig die dag nie met sonsondergang nie. Dit begin eerder dan!
Ná ’n tradisionele buffet-aandete begin die tromme behoorlik praat om die begin
van die opvoering aan te kondig. Meer as 100 akteurs beeld stories van voorvader
geeste, avonture en ontdekkingstogte met tradisionele Polinesiese sang en danse uit.
Vulkane wat uitbars en akteurs wat letterlik met vuur speel, sorg vir groot opwinding
wat jou na asem laat snak.
(278 woorde)

TEKS 3
Honolulu in Hawaii trek jaarliks duisende besoekers.
Daar is baie attraksies op dié eiland. Waikiki-strand, met sy luukse hotelle en Diamond
Head, die vulkaniese krater, is iets om te aanskou en te geniet.
Vakansiegangers geniet die strande en sonskyn. Hulle baljaar in die see met brander
planke.
Die Polinesiese Kultuursentrum maak ’n groot indruk op besoekers. Dit bewaar die
wonderlike Polinesiese kultuur van lande soos Nieu-Seeland, Tonga, Samoa, Fidji
en Tahiti.
Elke eilandgroep het sy eie stadjie in die Kultuursentrum. Besoekers word per kano
daarheen vervoer. Hulle sien hoe die mense eeue gelede gelewe het en hoe
sommige vandag nog lewe.
Tongane klim – nes hulle voorvaders – gemaklik teen palmbome uit om kokosneute
te gaan afkap.
Daar word vis gebraai op kole en warm klippe. Die vis is ’n eetbare dolfyn genaamd
mai-mai en dit word saam met patat bedien. Die Tongane was verbaas om te hoor
dat patat ’n tradisionele gereg aan die Suid-Afrikaanse Weskus is.
Legendes van 2 000 jaar gelede word vertel. Jy kan hulle danse aanleer. Jy kan lag,
sing en dans.
In Polinesië eindig die dag nie met sonsondergang nie. Dit begin eerder dan!
Saans kondig tromme die begin van ’n opvoering aan. Meer as 100 akteurs beeld
stories van voorvadergeeste, avonture en ontdekkingstogte met tradisionele
Polinesiese sang en danse uit. Vulkane wat uitbars en akteurs wat letterlik met vuur
speel, sorg vir groot opwinding wat jou na asem laat snak.
(234 woorde)
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INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte
bevat sekere aktiwiteite vir die vaslegging van Taalstruktuur en -konvensies en Skryf en Aanbied soos
uiteengesit vir Graad 4 tot 7, Kwartaal 4, 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 drie tekste aandagtig deur. 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 hulle
instruksievlak lees en die swakker lesers die makliker teks ontvang sodat hulle ook op hulle instruksievlak
kan lees. Só 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 leerders se eie instruksievlakke 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 leerders só te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en
kennis, hoe gering ook al, moontlik gemaak word.

LUISTER EN PRAAT
Kies die mees geskikte voorleesteks vir elke groep. Die leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 namate
daar met die Luister en Praat-aktiwiteite gevorder word.

1. LUISTERLEES
AKTIWITEIT 1.1
Lees die teks voor aan die leerders. Die leerders mag op hulle arms lê en met toe oë na die voorlesing
luister as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Die vakansiegangers wat op die strande die sonskyn indrink en in die see baljaar met branderplanke
en die nuutste goeters wat kan dryf, dink seker nie altyd daaraan dat die man wat die branderplank
ontdek en as ’n sportsoort aan die wêreld bekendgestel het, skuins agter hulle voor die restaurant
Dukes op Waikiki-strand staan nie. Dit is darem net sy standbeeld! Hertog Paoa Kahanammoku (18901968), beter bekend as “Duke”, het reeds in 1911 drie wêreldrekords verbeter met sy eerste deelname
aan die internasionale swembyeenkomste in die hawe van Honolulu.
(89 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Die vakansiegangers wat op die strande die sonskyn indrink en in die see met branderplanke baljaar,
dink seker nie daaraan dat die man wat die branderplank ontdek en as ’n sportsoort aan die wêreld
bekendgestel het, skuins agter hulle voor die restaurant Dukes op Waikiki-strand staan nie. Dit is
darem net sy standbeeld! Hertog Paoa Kahanammoku (1890-1968), bekend as “Duke”, het in 1911
drie wêreldrekords verbeter. Hy het deelgeneem aan internasionale swembyeenkomste in die hawe
van Honolulu.
(77 woorde)
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Teks 3 – vir Voorlees
Die vakansiegangers wat op die strande die sonskyn indrink en in die see baljaar met branderplanke
en die nuutste goeters wat kan dryf, dink seker nie daaraan dat die man wat die branderplank ontdek
en as ’n sportsoort aan die wêreld bekendgestel het, skuins agter hulle voor die restaurant Dukes op
Waikiki-strand staan nie. Dit is darem net sy standbeeld!
(60 woorde)

AKTIWITEIT 1.2
Stel die vrae oor die voorleesteks mondelings aan die leerders. Geen skriftelike werk word tydens
hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte antwoord, indien nodig, deur:
• die gepaste gedeelte weer voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin weer 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 die leerders kan verstaan waarom ’n sekere antwoord reg of
verkeerd is.
Voorleesvrae (mondelings gevra en beantwoord):
Teks 1, 2 en 3
1.
2.
3.
4.

Wie is op die strande?
Noem een voorwerp waarmee die mense in die see baljaar.
Wat is die restaurant se naam?
Wie se standbeeld staan voor die restaurant?

Teks 1 en 2
1. Wat beteken dit om “die sonskyn in te drink”?
2. Hoekom is Duke vereer met ’n standbeeld op die strand?
3. Waar het hy aan internasionale swemkompetisies deelgeneem?
AKTIWITEIT 1.3
Lei die leerders in ’n klasgesprek en moedig hulle aan om die gepaste beurtnemingsgebruike te volg.
Gespreksonderwerp: Wat dink julle het gehelp dat Duke branderplankry aan die wêreld
kon bekendstel?

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
Kies die mees geskikte leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”,
voordat daar met die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die teks wat gekies word en die
bypassende foto 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 die
leerders. Die leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en
2.2 op hulle aktiwiteitsblad.
AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg met die klasgroep die proses soos uiteengesit in Funda! 1, paragraaf 3.3, “Uitbouing van
woordeskat” (bl. 8) om onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders
se woordeskat te maak.
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3. GEDURENDE LEES
AKTIWITEIT 3.1 MONITERING
Die begripstrategie wat tydens hierdie leesles aangeleer word, is MONITERING.
(a) Agtergrond vir die onderwyser
Lees meer oor die vaardigheid Monitering in Funda! 1, paragraaf 3.4(d), “Monitering van leesbegrip”
(bl. 11) en oor die modulering daarvan in paragraaf 3.6(b), “Monitor leesbegrip deur vrae te vra”
(bl. 12).
Waarom is dit nodig om leesbegrip te monitor?
• Goeie lesers is altyd bewus van wat hulle weet en van wat hulle verstaan en nie verstaan nie.
• Goeie lesers verstaan wat hulle lees, assimileer die inligting en maak dit deel van hulle kennis oor die
onderwerp wat reeds voorheen bestaan het.
(b) Verduidelik die begripstrategie Monitering
• Gebruik die inligting wat in (a) verkry is 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 die teks lees, en
◊ dit wat hulle geraai het hulle sou uitvind toe hulle die hoofopskrif vlugtig gelees het.
• Die leerders voltooi Aktiwiteit 3.1 tot 3.3 namate 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 Monitering
soos volg aan die leerders:
• Lees aanvanklik net ’n sin en later ’n paragraaf. Hou op lees en vra sommige van die vrae of ander
toepaslike vrae om die lesers se begrip van die leesmateriaal te monitor.
• Maak gebruik van die koderingsmerke soos aangedui in Funda! 1, paragraaf 3.4(d), “Monitering
van leesbegrip” (bl. 11).
• Die leerders volg in hulle teks en dui met ’n potlood op hulle 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.
• Hou op lees en vra die leerders om die nodige vrae aan hulleself te vra om sodoende te monitor of
hulle verstaan wat hulle lees.
• Die leerders gebruik die kodes (, en !) en dui op spesifieke plekke in die teks aan waar hulle
hierdie moniteringsvrae vir hulleself gevra het.
• Die leerders herhaal dit met elke paragraaf tot aan die einde van die leesstuk.
AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING VAN DIE BEGRIPSTRATEGIE MONITERING
• Die leerders lees nou individueel of in kleiner groepe die hele teks deur.
• Hulle volg steeds die volgende stappe:
◊ Lees ’n paar sinne en maak die gepaste koderingstekens op die teks om begrip te monitor en
idees te laat insink.
◊ Vergelyk die inhoud wat gelees is met dit wat tydens Voorlees en Pre-lees afgelei is.
◊ Lees gedeeltes weer 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 dit te probeer verstaan.
◊ Lees stadiger by gedeeltes wat met die kode  gemerk is om dit sodoende beter te verstaan.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat dit klaar gelees is.

53

MONITERING

(e) Onafhanklike oefening
• Laat die leerders die teks wat gekies is weer in groepe van twee lees.
• Die leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Die leerders moet ná elke paragraaf ophou lees en dit kortliks saam met die ander leerder opsom
om só te bepaal of hulle verstaan wat hulle gelees het.
AKTIWITEIT 3.3 SOORT TEKS
Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die soort teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur op die
leerders se aktiwiteitsblad as ’n riglyn vir hierdie klasgesprek.

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

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Die leerders voltooi Aktiwiteit 5.1 en 5.2 oor Taalstruktuur en -konvensies in ’n werkboek.
Indien nodig, hersien die spesifieke taalstruktuur en -konvensies soos dit aangedui word in die KABV vir
Afrikaans Huistaal vir Graad 4 tot 7, Kwartaal 4, Week 1 en 2.

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Indien nodig, lei die leerders in die stappe om die Skryf en Aanbied-opdrag te voltooi soos dit
aangedui word in die KABV vir Afrikaans Huistaal vir Kwartaal 4, Week 1 en 2 van die verskillende
grade: Graad 4: ’n Storie van jou keuse; Graad 5: ’n Storie van jou keuse; Graad 6: ’n Vraelys en
respons; Graad 7: ’n Transaksionele teks – aanwysings.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS
LUISTER EN PRAAT
1. LUISTERLEES
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 dink julle het gehelp dat Duke branderplankry
aan die wêreld kon bekendstel?
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LEES EN KYK
2. PRE-LEES
AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van die onderwyser en bespreek die
antwoorde met jou maats.
(a) Vluglees saam met die onderwyser deur na die foto te kyk en die opskrif van die
teks te lees.
• Waaroor dink jy sal hierdie koerantberig gaan? Motiveer jou antwoord.
(b) Soeklees verder saam met die onderwyser en vind uit:
• Waar kom die leesstuk vandaan?
• Wie het dit geskryf?
• Wanneer is dit geskryf?
• Is daar opskrifte by die verskillende paragrawe in die teks?
(c) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor gaan die leesstuk?
• Dink jy nog dat jy reg was met jou eerste voorspelling in vraag (a)?
• Dink jy dit sal ’n beskrywende leesstuk wees, of gaan dit baie verskillende
stappe en grafieke gebruik?
(d) Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en woordeskat en bespreek:
• Wat doen mense alles op die strand by die see? Motiveer jou antwoord.
• As jy nog nie by die see was nie, waarheen in jou omgewing kan jy gaan
om ook so te ontspan en te speel saam met maats of familie? 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 foto.

Lees die byskrif by die foto.

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

Voorspelling:
Waaroor dink jy gaan die teks handel?

Motiveer jou antwoord: Waarom sê jy so?

AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg die 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 MONITERING
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 dit moduleer. Gee aandag aan die soort
vrae wat gevra word wanneer monitering gemoduleer word. Maak ’n merkie op jou
teks by elke frase waar die onderwyser vrae gebruik om begrip te monitor.
AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING
Oefen saam met die groot groep om jou begrip te monitor. Verstaan jy wat jy
gelees het?
Oefen saam met ’n maat om monitering toe te pas op die teks wat julle gelees het.
Lees gedeeltes weer indien jy dit glad nie kan verstaan nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Maak leesmerke by die gedeeltes wat jy stadiger moes lees om dit beter
te verstaan.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om dit te probeer verstaan.
Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat jy dit klaar gelees het.
Vergelyk jou notas met ander leerders se notas. 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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Lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Hou op lees ná elke paragraaf en som dit kortliks saam met die ander leerder in die
groep op om só te bepaal of julle verstaan 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?
• Is dit ’n inligtingteks, verhalende teks of instruksieteks? Motiveer jou antwoord.
(b) Is die teks op waarheid of fiksie gegrond? Motiveer jou antwoord.
(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• opskrif, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam,
inhoudsopgawe, datum?

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Wat is die strand in Honolulu se naam?
(b) Watter soort dolfyn eet hulle?
(c) Hoeveel jaar gelede se legendes word vertel?
(d) Teen watter soort boom klim die Tongane op?
(e) Waarmee baljaar duisende vakansiegangers in die see by Honolulu?
AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Uit watter lande bestaan die gebied wat Polinesië genoem word?
(b) Is dit saans baie stil by die Polinesiese Kultuursentrum? Waarom sê jy so?
(c) Skryf ’n paar sinne oor wat besoekers alles kan leer by die mense wat in
Tonga woon.
Graad 7
(a) Lees weer paragraaf 2 en 3. Skryf twee feite en twee menings neer wat
daarin voorkom.
AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK
Bespreek en skryf dan jou eie antwoord neer.
(a) Dink jy daar is ooreenkomste tussen hoe ons hier in Suid-Afrika leef en hoe die
mense in Tonga leef?

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
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AKTIWITEIT 5.1 WERK MET WOORDE
Graad 4: Alfabetiese volgorde
Jy het reeds van alfabetiese volgorde geleer. Hersien dit kortliks saam met jou
onderwyser. Maak seker dat jy die begrip verstaan.
Skryf die volgende woorde in alfabetiese volgorde neer:
Waikiki, Tonga, opvoering, legendes, tradisionele, patat, avontuur, dans
Graad 5 tot 7: Woordvorming
’n Samestelling is ’n woord met meer as een basiswoord.
Skryf die samestelling neer wat gevorm word uit hierdie basiswoorde:
(a) stand + beeld
(b) son + onder
(c) voor + vader + gees
(d) palm + boom
(e) son + skyn
AKTIWITEIT 5.2 WERK MET SINNE
Graad 5 tot 7: Intensiewe vorm
Jy het reeds van die intensiewe vorm geleer. Hersien dit kortliks saam met jou
onderwyser. Intensiewe vorme word altyd vas geskryf, behalwe wawyd oop, wawyd
wakker of nugter wakker.
Voltooi die intensiewe vorme:
(a) As die kos baie bitter is, is dit … (gal).
(b) Die Polinesiese Kultuursentrum is baie bekend; ons noem dit … (alom).
(c) Die Waikiki-strand is baie skoon; ons noem dit … (silwer).
(d) Die pad is baie glad; ons noem dit … (seep).
Slegs graad 7: Intensiewe vorm
(a)
(b)
(c)
(d)

Die man voel baie benoud; hy voel dus … (dood).
Nadat hy gerus het, voel hy baie fris. Hy voel dus nou … (perd).
Die lui kind loop baie stadig huis toe. Die kind loop dus … (slak).
Die winkel se slaai is baie vars; hulle sê dit is … (kraak).

Graad 6 en 7: Byvoeglike naamwoorde
Jy het reeds van byvoeglike naamwoorde geleer. Hersien dit kortliks saam met jou
onderwyser. Maak seker dat jy die begrip verstaan.
Skryf die byvoeglike naamwoord neer wat in elk van hierdie sinne voorkom.
(a) Die besoekers speel op die goue strande.
(b) Die dapper man klim teen die palmboom op tot bo.
(c) Dit was die mooiste danse wat ek nog gesien het.
(d) Die vis was ’n eetbare dolfyn.
(e) Daar was groot opwinding toe die dansers letterlik met vuur speel.
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6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Volg die onderwyser se opdragte en leiding vir die skryf en aanbied van die volgende:
• Graad 4: ’n Storie van jou keuse
• Graad 5: ’n Storie van jou keuse
• Graad 6: ’n Vraelys en respons
• Graad 7: ’n Transaksionele teks – aanwysings
Onthou om die stappe van die skryfproses te volg:
• Hou ’n dinkskrum oor idees deur kopkaarte te gebruik.
• Skryf die eerste weergawe.
• Hersien hierdie weergawe.
• Proeflees die teks.
• Skryf die finale weergawe.
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Seemonsters – feit of fiksie?
Liezel de Lange, Die Burger, 1 Augustus 2002 (aangepas vir leerders).

Die reuse-pylinkvis kan tot 18 m lank word en leef 2 km onder die see se oppervlak. Hierdie geheimsinnige
seedier is moontlik die oorsprong van talle seelegendes.

KOM ONS LEES
TEKS 1
Kundiges is dronkgeslaan oor ’n vreemde bloep-geluid in die diepsee. Gedagtes
dat dit van ’n reuse-seedier kom, sit mense se verbeelding opnuut op loop oor
seemonsters. Navorsers verskil oor die oorsprong van die geluid, maar stem saam dat
die wêreld se oseane nog baie geheime bewaar.
Teen die einde van die Eerste Wêreldoorlog in April 1918 het ’n Britse patrollieboot op
’n Duitse duikboot op die see-oppervlak afgekom, dit gekelder en die kaptein gered.
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Kaptein Gunther Krech het vertel die duikboot het een aand op die oppervlak sy
batterye herlaai toe ’n groot, vreemde wese met enorme oë op die boot begin
klim. Die bemanning het op die dier geskiet en hy het in die water teruggesink,
maar die duikboot was beskadig en die Duitsers op die oppervlak gestrand. Krech
se verhaal van die seemonster is een van honderde vertellings van seevaarders oor
onbekende gediertes.
Mense wonder nou weer oor wat dalk nog alles in die see skuil ná berigte oor
navorsing oor vreemde geluide diep uit die see. Daar is ’n paar geluide wat
navorsers dronkslaan. Niemand weet wat hierdie geluide veroorsaak nie, maar
navorsers dink dit kan deur vulkane, ysberge of selfs groot, onbekende diere
veroorsaak word. Die bloep-geluid is dalk dié van ’n reuse-pylinkvis, ’n geheimsinnige
seedier waarvan wetenskaplikes nog min weet. Die pylinkvisse kan heel moontlik ook
die oorsprong van talle seelegendes wees. Die pylinkvis is in ou joernale beskryf as
’n gevaarlike gedrog wat so groot soos ’n eiland is en wat sy pote om skepe slaan
om hulle die donker water in te trek. Seevaarders was baie bang vir hierdie monster.
Vissers in Nieu-Seeland het ook al beweer dat só ’n pylinkvis sy pote om hulle boot
geslaan het, maar daar is geen bewyse daarvan nie.
Kundiges is skepties oor die bespiegelings dat die geheimsinnige bloep-geluid aan
reuse-pylinkvisse toegeskryf kan word. Prof. Phil Lobel, ’n mariene bioloog van die
Boston Universiteit, meen die klank kom waarskynlik van ’n seedier, maar sê die reusepylinkvis het nie ’n gasgevulde sak om só ’n geluid te kan maak nie. Hy sê die reusepylinkvis maak ’n soort snorkgeluid wanneer hy op die strand uitspoel. Onder water is
hy stil.
(361 woorde)

TEKS 2
Kundiges is dronkgeslaan oor ’n vreemde bloep-geluid in die diepsee. Gedagtes dat
dit van ’n reuse-seedier kom, sit nou weer mense se verbeelding oor seemonsters op
loop. Navorsers verskil oor die oorsprong van hierdie geluid, maar stem saam dat die
wêreld se oseane nog baie geheime bewaar.
Teen die einde van die Eerste Wêreldoorlog in April 1918 het die kaptein van ’n Duitse
duikboot vertel dat ’n groot, vreemde wese met enorme oë op die duikboot begin
klim het toe dit op die see-oppervlak was. Hulle het op die dier geskiet. Dit het in die
water teruggesink. Die duikboot was beskadig en op die oppervlak gestrand. Dit is
een van honderde vertellings van seevaarders oor onbekende gediertes.
Mense wonder nou weer oor wat dalk nog alles in die see skuil ná berigte oor
navorsing oor vreemde geluide diep uit die see. Daar is ’n paar geluide wat navorsers
dronkslaan. Niemand weet wat hierdie geluide veroorsaak nie, maar navorsers dink
dit kan deur vulkane, ysberge of selfs groot, onbekende diere veroorsaak word.
Die bloep-geluid is dalk dié van ’n reuse-pylinkvis, ’n geheimsinnige seedier waarvan
wetenskaplikes nog min weet. Die pylinkvisse kan heel moontlik ook die oorsprong
van seelegendes wees. Die pylinkvis is in ou joernale beskryf as ’n gevaarlike gedrog
wat so groot soos ’n eiland is en wat sy pote om skepe slaan om hulle die donker
water in te trek. Seevaarders was baie bang vir die monster.
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Kundiges is skepties oor die bespiegelings dat die geheimsinnige bloep-geluid van
reuse-pylinkvisse kom. Prof. Phil Lobel, ’n mariene bioloog van die Boston Universiteit,
meen dié klank kom waarskynlik van ’n seedier, maar sê die reuse-pylinkvis het nie
’n gasgevulde sak om só ’n geluid te kan maak nie. Hy sê die reuse-pylinkvis maak
’n soort snorkgeluid wanneer hy op die strand uitspoel. Onder water is hy stil.
(305 woorde)

TEKS 3
Kundiges is dronkgeslaan oor ’n vreemde bloep-geluid in die diepsee. Gedagtes
dat dit van ’n reuse-seedier kom, sit mense se verbeelding opnuut op loop oor
seemonsters. Navorsers verskil oor die oorsprong van die geluid, maar stem saam dat
die wêreld se oseane nog baie geheime bewaar.
Mense wonder nou weer oor wat dalk nog alles in die see skuil ná berigte oor
navorsing oor vreemde geluide diep uit die see. Daar is ’n paar geluide wat navorsers
dronkslaan. Niemand weet wat hierdie geluide veroorsaak nie, maar navorsers dink
dit kan deur vulkane, ysberge of selfs groot, onbekende diere veroorsaak word.
Die bloep-geluid is dalk die geluid van ’n reuse-pylinkvis, ’n geheimsinnige seedier
waarvan wetenskaplikes nog min weet. Die pylinkvisse is dalk ook die oorsprong
van seelegendes. Die pylinkvis is beskryf as ’n gevaarlike gedrog wat so groot soos
’n eiland is en wat sy pote om skepe slaan om hulle die donker water in te trek.
Seevaarders was baie bang vir dié monster.
Kundiges is skepties oor praatjies dat die geheimsinnige bloep-geluid van reusepylinkvisse kom. Prof. Phil Lobel, ’n mariene bioloog van die Boston Universiteit, meen
die klank kom waarskynlik van ’n seedier, maar sê die reuse-pylinkvis kan nie so
’n geluid maak nie. Hy sê pylinkvisse maak ’n soort snorkgeluid wanneer hulle op
die strand uitspoel, maar is stil onder die water.
(223 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte
bevat sekere aktiwiteite vir die vaslegging van Taalstruktuur en -konvensies en Skryf en Aanbied soos
uiteengesit vir Graad 4 tot 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 drie 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 hulle
instruksievlak lees en die swakker lesers die makliker teks ontvang sodat hulle ook op hulle instruksievlak
kan lees. Só word steun verskaf en vind differensiasie in die klas plaas tydens die aanbieding en
inoefening van leesvaardighede.
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Die hele klas doen presies dieselfde Pre-leesaktiwiteite, maar tydens Lees word die leesstukke volgens
die leerders se eie instruksievlakke 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 leerders só te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en
kennis, hoe gering ook al, moontlik gemaak word.

LUISTER EN PRAAT
Kies die mees geskikte voorleesteks vir elke groep. Die leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 namate
daar met die Luister en Praat-aktiwiteite gevorder word.

1. LUISTERLEES
AKTIWITEIT 1.1
Lees die teks voor aan die leerders. Die leerders mag op hulle arms lê en met toe oë na die voorlesing
luister as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Die inkvis is ’n soort seekat. Inkvisse word soms tjokka genoem en calamari word daarvan gemaak.
Inkvisse beweeg deur spuitaandrywing, amper soos vliegtuie.
’n Inkvis het ’n langwerpige skulp wat dit stewig hou wanneer dit vinnig vorentoe skiet.
Die skulpe spoel op die strand uit en mense gee dit vir hulle parkiete om aan te pik.
Die pylinkvis kan tot 18 m lank word en leef 2 km onder die see se oppervlak.
Uitgegroeide inkvisse se oë is so groot soos ’n motor se wieldop.
Hulle word inkvisse genoem omdat hulle ’n donker vloeistof, wat soos ink lyk, vrystel om hulleself
te beskerm.
(103 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Die inkvis is ’n soort seekat. Inkvisse word soms tjokka genoem en calamari word daarvan gemaak.
’n Inkvis het ’n langwerpige skulp wat dit stewig hou wanneer dit vinnig vorentoe skiet.
Die skulpe spoel op die strand uit en mense gee dit vir hulle parkiete om aan te pik.
Uitgegroeide inkvisse se oë is so groot soos ’n motor se wieldop.
Hulle word inkvisse genoem omdat hulle ’n donker vloeistof, wat soos ink lyk, vrystel om hulleself
te beskerm.
(79 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Die inkvis is ’n soort seekat. Inkvisse word soms tjokka genoem en calamari word daarvan gemaak.
’n Inkvis het ’n langwerpige skulp wat dit stewig hou wanneer dit vinnig vorentoe skiet.
Die skulpe spoel op die strand uit en mense gee dit vir hulle parkiete om aan te pik.
Uitgegroeide inkvisse se oë is so groot soos ’n motor se wieldop.
(61 woorde)

AKTIWITEIT 1.2
Stel die vrae oor die voorleesteks mondelings aan die leerders. Geen skriftelike werk word tydens
hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte antwoord, indien nodig, deur:
• die gepaste gedeelte weer voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin weer voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die sin wat daarop volg weer aan hulle voor te lees voordat hulle
’n keuse maak.
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Bespreek die antwoorde sodat die leerders kan verstaan waarom ’n sekere antwoord reg of verkeerd is.
Voorleesvrae (mondelings gevra en beantwoord):
Teks 1, 2 en 3
1.
2.
3.
4.

Watter soort seedier is ’n inkvis?
Watter gewilde kossoort word van ’n inkvis gemaak?
Waarmee kan ’n uitgegroeide inkvis se oë vergelyk word?
Wat hou die inkvis stewig wanneer dit vinnig vorentoe skiet?

Teks 1
1. Hoe stem die inkvis en ’n vliegtuig ooreen?
2. Watter deel van ’n inkvis kry ’n mens dikwels in ’n parkiet se hok? Hoekom?
AKTIWITEIT 1.3
Lei die leerders in ’n klasgesprek en moedig hulle aan om die gepaste beurtnemingsgebruike te volg.
Gespreksonderwerp: Seemonsters – dink jy daar bestaan regtig so iets? Motiveer jou antwoord.

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
Kies die mees geskikte leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”,
voordat met die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die teks wat gekies word en die bypassende
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 die leerders.
Die leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2 op
hulle aktiwiteitsblad.
AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg met die klasgroep die proses soos uiteengesit in Funda! 1, paragraaf 3.3, “Uitbouing van
woordeskat” (bl. 8) om onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se
woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
AKTIWITEIT 3.1 MONITERING
Die begripstrategie wat tydens hierdie leesles aangeleer word, is MONITERING.
(a) Agtergrond vir die onderwyser
Lees meer oor die vaardigheid Monitering in Funda! 1, paragraaf 3.4(d), “Monitering van leesbegrip”
(bl. 11) en oor die modulering daarvan in paragraaf 3.6(b), “Monitor leesbegrip deur vrae te vra” (bl. 12).
Waarom is dit nodig om leesbegrip te monitor?
• Goeie lesers is altyd bewus van wat hulle weet, wat hulle verstaan en wat hulle nie verstaan nie.
• Goeie lesers verstaan wat hulle lees, assimileer die inligting en dit word deel van hulle kennis oor die
onderwerp wat reeds voorheen bestaan het.
(b) Verduidelik die begripstrategie Monitering
• Gebruik die inligting wat in paragraaf (a) verkry is 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 die teks lees, en
◊ dit wat hulle geraai het hulle sou uitvind toe hulle die hoofopskrif vlugtig gelees het.
• Die leerders voltooi Aktiwiteit 3.1 tot 3.3 namate hulle vorder met die inoefening van die
begripstrategie Monitering.
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(c) Moduleer Monitering aan die klasgroep
Gebruik een van die leestekste wat vir die klas gekies is en moduleer die begripstrategie Monitering
soos volg aan die leerders:
• Lees aanvanklik net ’n sin en later ’n paragraaf. Hou op lees en vra sommige van die vrae of ander
toepaslike vrae om die lesers se begrip van die leesmateriaal te monitor.
• Maak gebruik van die koderingsmerke soos aangedui in Funda! 1, paragraaf 3.4(d), “Monitering
van leesbegrip” (bl. 11).
• Die leerders volg in hulle teks en dui met ’n potlood op hulle 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.
• Hou op lees en vra die leerders om die nodige vrae aan hulleself te vra om sodoende te monitor of
hulle verstaan wat hulle lees.
• Die leerders gebruik die kodes (, en !) en dui op spesifieke plekke in die teks aan waar hulle
hierdie moniteringsvrae vir hulleself gevra het.
• Die leerders herhaal dit met elke paragraaf tot aan die einde van die leesstuk.
AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING VAN DIE BEGRIPSTRATEGIE MONITERING
• Die leerders lees nou individueel of in kleiner groepe die hele teks deur.
• 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 tydens Voorlees en Pre-lees afgelei is.
◊ Lees gedeeltes weer 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 dit te probeer verstaan.
◊ Lees stadiger by gedeeltes wat met die kode  gemerk is om sodoende beter te verstaan.
◊ Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat dit klaar gelees is.
(e) Onafhanklike oefening
• Laat die leerders die teks wat gekies is weer in groepe van twee lees.
• Die leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Die leerders moet ná elke paragraaf ophou lees en die teks kortliks saam met die ander leerder
opsom om só te bepaal of hulle verstaan wat hulle gelees het.
AKTIWITEIT 3.3 SOORT TEKS
Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die soort teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur op die
leerders se aktiwiteitsblad as ’n riglyn vir hierdie klasgesprek.

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

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Die leerders voltooi Aktiwiteit 5.1 en 5.2 oor Taalstruktuur en -konvensies in ’n werkboek.
Let wel:
• Voor- en agtervoegsels vorm deel van die onderbou vir afleidings wat deel van Graad 5, Week 9 en
10 is.
• Hoewel dit nie in hierdie twee weke vir Graad 4 voorkom nie, kan dit uitgeruil word met ander weke
waarin dit wel voorkom, soos Kwartaal 2, Week 3 en 4.
Indien nodig, hersien die spesifieke taalstruktuur en -konvensies soos dit aangedui word in die KABV vir
Afrikaans Huistaal vir Graad 4 tot 7, Kwartaal 1, Week 9 en 10.
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6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Indien nodig, lei die leerders in die stappe om die Skryf en Aanbied-opdrag te voltooi soos dit
aangedui word in die KABV vir Afrikaans Huistaal vir Kwartaal 1, Week 9 en 10: Graad 4: ’n Eenvoudige
gedig of ’n lied oor ’n seemonster; Graad 5: ’n Kort gedig oor ’n seemonster; Graad 6: ’n Gedig oor
’n seemonster; Graad 7: ’n Beskrywende opstel oor ’n seemonster.

AKTIWITEITE VIR LEERDERS
LUISTER EN PRAAT
1. LUISTERLEES
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: Seemonsters – glo jy daar bestaan so iets? Motiveer
jou antwoord.

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van die onderwyser en bespreek die
antwoorde met jou maats.
(a) Vluglees saam met die onderwyser deur na die foto’s te kyk en die opskrif van
die teks te lees.
• Waaroor dink jy sal hierdie koerantberig gaan? Motiveer jou antwoord.
(b) Soeklees verder saam met die onderwyser en vind uit:
• Waar kom die leesstuk vandaan?
• Wie het dit geskryf?
• Wanneer is dit geskryf?
• Is daar opskrifte by die verskillende paragrawe in die teks?
(c) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor gaan die leesstuk?
• Dink jy nog dat jy reg was met jou eerste voorspelling in vraag (a)?
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• Dink jy dit sal ’n beskrywende leesstuk wees, of gaan dit baie verskillende
stappe en grafieke gebruik?
(d) Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en die woordeskat en bespreek:
• Hoe sal ’n seemonster lyk? Motiveer jou antwoord.
• Waarvan sal ’n seemonster leef? 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 foto’s.

Lees die byskrif by die foto’s.

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 die 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.
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3. GEDURENDE LEES
AKTIWITEIT 3.1 MONITERING
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 dit moduleer. Gee aandag aan die soort
vrae wat gevra word wanneer monitering gemoduleer word. Maak ’n merkie op jou
teks by elke frase waar die onderwyser vrae gebruik om begrip te monitor.
AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING
Oefen saam met die groot groep om jou begrip te monitor. Verstaan jy wat jy
gelees het?
Oefen saam met ’n maat om monitering toe te pas op die teks wat julle lees.
Lees gedeeltes weer indien jy dit glad nie kan verstaan nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Maak leesmerke by die gedeeltes wat jy stadiger moes lees om dit beter
te verstaan.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om dit te probeer verstaan.
Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat jy dit klaar gelees het.
Vergelyk jou notas met ander leerders se notas. 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.
Lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Hou op lees ná elke paragraaf en som dit kortliks saam met die ander leerder in die
groep op om só te bepaal of julle verstaan 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?
• Is dit ’n inligtingteks, verhalende teks of instruksionele teks. Motiveer
jou antwoord.
(b) Is die teks op waarheid of fiksie gegrond? Motiveer jou antwoord.
(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• opskrif, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam,
inhoudsopgawe, datum?

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
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AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Watter geluid in die diepsee slaan kundiges dronk?
(b) Wie ondersoek hierdie geluide?
(c) Wat is die naam van die bekende mariene bioloog?
(d) Watter dier is dalk verantwoordelik vir die vreemde bloep-geluid?
AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Noem twee dinge wat die navorsers dink dalk die vreemde geluide
kan veroorsaak.
(b) Hoe het seevaarders lank gelede die pylinkvis beskryf?
(c) Skryf die sin neer wat bewys dat wetenskaplikes nog nie veel van inkvisse
weet nie.
(d) Hoekom dink die mariene bioloog dat die pylinkvis nie die bloep-geluid kan
maak nie?
AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK
Bespreek en skryf dan jou eie antwoorde neer:
(a) Waarom dink jy is mense vandag nog bang vir die reuse-pylinkvis?

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 5.1 WERK MET WOORDE
Jy het reeds van sinonieme geleer. Hersien dit kortliks saam met die onderwyser.
Maak seker dat jy die begrip verstaan.
Skryf die volgende sinne neer en vervang elke keer die vetgedrukte woord met die
korrekte sinoniem.
Graad 4 en 5
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Jy kan maklik ’n fout begaan.
My sussie kan ’n koek perfek versier.
Die vuur gee hitte af.
Jy moenie ’n hond terg nie.
Hou op om jou voete so te beweeg!

Graad 6
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Niemand kan jou dwing om stout te wees nie.
Die kinders van daardie klas is baie ongeskik.
Dit is gevoelloos om te lag as iemand seergekry het.
Ná die oefening is ons moeg.
Die dam se water is onsuiwer.
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Graad 7
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Die kinders van ons skool is baie begaafd.
Ek voel ellendig, want ek het my boek verloor.
Jy moet heeltyd jou hande was.
Die kinders is beveel om stil te staan.
In die harwar het ek my sleutel verloor.

AKTIWITEIT 5.2 WERK MET WOORDE (GRAAD 4-6) EN WOORDVLAKWERK (GRAAD 7)
Jy het reeds van voor- en agtervoegsels geleer. Hersien dit kortliks saam met jou
onderwyser. Maak seker dat jy die begrip verstaan.
Skryf hierdie woorde oor in jou werkboek. Onderstreep al die voorvoegsels met
rooi. Onderstreep al die agtervoegsels met blou. Elke woord het nie noodwendig
albei nie.
(a) geluide
(b) gevaarlike
(c) praatjies
(d) onbekende
(e) verbeelding

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Volg die onderwyser se opdragte en leiding vir die skryf en aanbied van die volgende:
• Graad 4: ’n Eenvoudige gedig of ’n lied oor ’n seemonster
• Graad 5: ’n Kort gedig oor ’n seemonster
• Graad 6: ’n Gedig oor ’n seemonster
• Graad 7: ’n Beskrywende opstel oor ’n seemonster
Onthou om die stappe van die skryfproses te volg:
• Hou ’n dinkskrum oor idees deur kopkaarte te gebruik.
• Skryf die eerste weergawe.
• Hersien hierdie weergawe.
• Proeflees die teks.
• Skryf die finale weergawe.
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In Augustus ontmoet hy vir dr. Benjamin Kabwe-Mwilambwe, ’n narkotiseur aan die
Universiteit van Kinshasa. Dr. Benjamin het foto’s van Lambert en die eienaardige
groeisel onder sy tong geneem. Later is daar besluit dat Lambert na Suid-Afrika moes
kom vir mediese hulp.
Die Kongolese regering het sy reis- en verblyfkoste betaal en die Suid-Afrikaanse
regering het vir die operasie betaal. Die gewas onder Lambert se tong is in
’n operasie van ’n uur en ’n half in die Rooikruis Kinderhospitaal in Kaapstad
uitgesny. Hy het so goed herstel dat hy gou-gou weer breed kon glimlag en selfs
’n bietjie kon gesels. Hy het selfs die volgende dag weer brood en vleis geëet.
Lambert sal binnekort die Kaap moet verlaat. Dr. Benjamin, die spesialis wat die hele
pad saam met Lambert gereis het, is só geraak deur die jong seun se dapperheid
dat hy besluit het Lambert moet by hom en sy gesin in Kinshasa kom bly. “Ná alles
wat hy deurgemaak het, kan ons hom nie weer na sy armoedige omstandighede
in die woud terugstuur nie. As ons hom terugstuur, sal dit amper wees asof ons niks
vir hom gedoen het nie. Met soveel deursettingsvermoë sal hy nog wonderlike
dinge vermag.”
(338 woorde)

TEKS 2
As jy dink dit is moeite om die entjie na die dokter te reis, dink aan die 14-jarige
Lambert Mwamba van die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK).
Lambert kom van ’n brandarm dorpie, Kisengwa, in die Kongo. ’n Gewas het onder
sy tong verskyn en so groot gegroei dat hy nie meer sy mond kon toemaak nie. Toe
Lambert nie meer kon eet nie, het sy ouers besluit hy moet hulp kry. Daar was geen
dokters naby sy huis nie. Sy ouers het hom en sy 21-jarige broer gestuur om deur die
woude na Kabinda, 200 km daarvandaan, te stap. Daar kon die dokters hom nie
help nie en hulle het hom met ’n pypie gevoer.
Lambert het dr. Benjamin Kabwe, ’n narkotiseur aan die Universiteit van Kinshasa,
daar ontmoet. Dr. Benjamin het foto’s van Lambert en die eienaardige groeisel
onder sy tong geneem. Later is daar besluit dat Lambert na Suid-Afrika moes kom vir
mediese hulp.
Die Kongolese regering het sy reis- en verblyfkoste betaal en die Suid-Afrikaanse
regering vir die operasie. Die gewas is tydens ’n operasie van ’n uur en ’n half in die
Rooikruis Kinderhospitaal in Kaapstad uitgesny. Lambert het goed herstel en gougou weer breed geglimlag en selfs ’n bietjie gesels. Hy het die volgende dag al weer
brood en vleis geëet.
Lambert sal binnekort die Kaap verlaat. Dr. Benjamin, die spesialis, is só geraak deur
sy dapperheid dat hy besluit het Lambert moet by hom en sy gesin in Kinshasa kom
bly. “Ná alles wat hy deurgemaak het, kan ons hom nie weer na sy armoedige
omstandighede in die woud terugstuur nie. Dit sal amper wees asof ons niks
vir hom gedoen het nie. Met soveel deursettingsvermoë sal hy nog wonderlike
dinge vermag.”
(290 woorde)
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TEKS 3
Die 14-jarige Lambert Mwamba kom van ’n brandarm dorpie, Kisengwa, in die
Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK).
’n Gewas het onder sy tong verskyn en so groot gegroei dat hy nie meer sy mond
kon toemaak nie. Toe Lambert nie meer kon eet nie, het sy ouers besluit hy moet
hulp kry, maar daar was geen dokters naby nie. Hy en sy 21-jarige broer het deur die
woude na Kabinda, 200 km daarvandaan, gestap. Daar kon die dokters hom nie
help nie en hulle het hom met ’n pypie gevoer.
Lambert het dr. Benjamin Kabwe, ’n narkotiseur aan die Universiteit van Kinshasa,
daar ontmoet. Dr. Benjamin het foto’s van Lambert en die eienaardige groeisel
onder sy tong geneem. Daar is besluit dat Lambert na Suid-Afrika moes kom vir
mediese hulp.
Die Kongolese regering het sy reis- en verblyfkoste betaal en die Suid-Afrikaanse
regering vir die operasie. Die gewas is tydens ’n operasie in die Rooikruis
Kinderhospitaal in Kaapstad uitgesny. Lambert het goed herstel en gou-gou weer
breed geglimlag en ’n bietjie gesels. Hy het die volgende dag al weer brood en
vleis geëet.
Lambert sal binnekort die Kaap verlaat. Dr. Benjamin, die spesialis, het besluit Lambert
moet by hom en sy gesin in Kinshasa kom bly. “Ná alles wat hy deurgemaak het,
kan ons hom nie na sy armoedige omstandighede in die woud terugstuur nie. Dit sal
amper wees asof ons niks vir hom gedoen het nie. Met soveel deursettingsvermoë sal
hy nog wonderlike dinge vermag.”
(247 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte
bevat sekere aktiwiteite vir die vaslegging van Taalstrukture en -konvensies en Skryf en Aanbied soos
uiteengesit vir Graad 4, Kwartaal 3, Week 1 en 2; Graad 5, Kwartaal 2, Week 7 en 8; Graad 6, Kwartaal
2, Week 7 en 8; 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 drie 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 hulle
instruksievlak lees en die swakker lesers die makliker teks ontvang sodat hulle ook op hulle instruksievlak
lees. Só 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 leerders se eie instruksievlakke 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 leerders só te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en
kennis, hoe gering ook al, moontlik gemaak word.
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LUISTER EN PRAAT
Kies die mees geskikte voorleesteks vir elke groep. Die leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 namate
daar met die Luister en Praat-aktiwiteite gevorder word.

1. LUISTERLEES
AKTIWITEIT 1.1
Lees die teks voor aan die leerders. Die leerders mag op hulle arms lê en met toe oë na die voorlesing
luister as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Die seun het deur die Kongolese woude gestap. Die Kongolese woude strek oor ’n baie groot gebied
en word al vir 50 000 jaar deur mense bewoon. Dit verskaf skuiling, kos en vars water aan meer as
75 miljoen mense. Baie van die mense maak ’n bestaan deur vir hulle daaglikse kos te jag.
Hierdie woude is die tuiste van gorillas, sjimpansees en woud-olifante. Daar is omtrent duisend
verskillende soorte voëls en meer as 700 soorte vis kom in die riviere voor. Die plantegroei is baie dig.
Daar kom baie hoë bome en ’n groot verskeidenheid varings voor.
(98 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Die seun het deur die Kongolese woude gestap. Dié woude strek oor ’n baie groot gebied en word
al vir 50 000 jaar deur mense bewoon. Dit verskaf skuiling, kos en vars water aan meer as 75 miljoen
mense. Die meeste mense maak ’n bestaan deur te jag.
Daar is gorillas, sjimpansees en woud-olifante. Omtrent duisend verskillende soorte voëls en meer
as 700 soorte vis kom daar voor. Die plantegroei is baie dig. Daar kom baie hoë bome en ’n groot
verskeidenheid varings voor.
(84 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Die Kongolese woude strek oor ’n baie groot gebied en word al vir 50 000 jaar deur mense bewoon.
Dit verskaf skuiling, kos en vars water aan meer as 75 miljoen mense. Die meeste mense maak
’n bestaan deur te jag.
Daar is gorillas, sjimpansees en woud-olifante. Omtrent duisend verskillende soorte voëls en meer
as 700 soorte vis kom daar voor. Die digte plantegroei bestaan uit baie hoë bome en ’n groot
verskeidenheid varings.
(74 woorde)

AKTIWITEIT 1.2
Stel die vrae oor die voorleesteks mondelings aan die leerders. Geen skriftelike werk word tydens
hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte antwoord, indien nodig, deur:
• die gepaste gedeelte weer voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin weer 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 die leerders kan verstaan waarom ’n sekere antwoord reg of
verkeerd is.
Voorleesvrae (mondelings gevra en beantwoord):
Teks 1, 2 en 3
1.
2.
3.
4.

Van watter woude het ons gelees?
Hoe maak die mense daar ’n bestaan?
Noem twee diersoorte wat daar voorkom.
Hoe weet jy dat daar riviere in die Kongolese woud is?
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Teks 1 en 2
1. Is die Kongolese woud dig bewoon? Motiveer jou antwoord.
AKTIWITEIT 1.3
Lei die leerders in ’n klasgesprek en moedig hulle aan om die gepaste beurtnemingsgebruike te volg.
Gespreksonderwerp: Bespreek die voordele en nadele daarvan om in ’n woud, soos die Kongolese
woud, te woon.

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
Kies die mees geskikte leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”, voordat
daar met die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die teks wat gekies is en die bypassende 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 die leerders. Die
leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2 op hulle aktiwiteitsblad.
AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg met die klasgroep die proses soos uiteengesit in Funda! 1, paragraaf 3.3, “Uitbouing van
woordeskat” (bl. 8) om onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se
woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
AKTIWITEIT 3.1 SAMEVATTING/OPSOMMING
Die begripstrategie wat tydens hierdie leesles aangeleer word, is SAMEVATTING/OPSOMMING.
(a) Agtergrond vir die onderwyser
Lees meer oor die vaardigheid Samevatting/opsomming in Funda! 1, paragraaf 3.4(f), “Samevatting/
opsomming” (bl. 11) en oor die modulering daarvan in paragraaf 3.6(e), “Samevatting/opsomming”
(bl. 13).
Wat behels samevatting/opsomming as begripstrategie?
• Die lesers vat die belangrikste feite in die teks saam en gee dit in hulle 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 langer teks is.
• Dit stel lesers 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 in (a) verkry is om die begripstrategie Samevatting/opsomming aan die
leerders te verduidelik.
• Die leerders voltooi Aktiwiteit 3.1 tot 3.3 namate 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
Samevatting/opsomming aan die leerders soos dit verduidelik word in Funda! 1, paragraaf 3.6(e),
“Samevatting/opsomming” (bl. 13).
• Lees aanvanklik eers net ’n sin en later ’n paragraaf. Hou op lees en laat die leerders oor die
hoofgedagtes nadink.
(d) Lees saam met die leerders (begeleide oefening)
Dit kan op een van die volgende twee maniere gedoen word.
75

SAMEVATTING

OPSIE 1
• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Hou op lees 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.
OPSIE 2
• Die leerders kan stroke papier of Post-its gebruik en ’n paragraaf daarmee toemaak sodra hulle dit
klaar gelees het.
• Die leerders skryf dan die hoofgedagte van die paragraaf op die stukkie papier neer.
AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING VAN DIE BEGRIPSTRATEGIE SAMEVATTING/OPSOMMING
• Die leerders gaan voort op dieselfde manier soos hier bo verduidelik en lees die teks alleen of in
kleiner groepe heeltemal deur.
• Die leerders maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat hulle dit klaar gelees is.
• Die leerders kan ook die volgende 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 dit is …
4. Ek het baie inligting gelees. Ek moet net eers ophou lees en ’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 teks wat gekies is weer in groepe van twee lees.
• Die leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Die leerders moet ná elke paragraaf ophou lees en dit kortliks saam met die ander leerder opsom
om só te bepaal of hulle begryp wat hulle gelees het.
AKTIWITEIT 3.3 SOORT TEKS
Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die soort teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur op die
leerders se aktiwiteitsblad as ’n riglyn vir hierdie klasgesprek.

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

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Die leerders voltooi Aktiwiteit 5.1 en 5.2 oor Taalstruktuur en -konvensies 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 3, Week 1 en 2; Graad 5, Kwartaal 2, Week 7 en 8; Graad 6,
Kwartaal 2, Week 7 en 8; Graad 7, Kwartaal 3, Week 1 en 2.

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Indien nodig, lei die leerders in die stappe om die Skryf en Aanbied-opdrag te voltooi soos dit aange
dui word in die KABV vir Afrikaans Huistaal vir Graad 4, Kwartaal 3, Week 1 en 2: ’n Dagboekinskrywing
van een dag in Lambert se lewe terwyl hy so ver gestap het; Graad 5, Kwartaal 2, Week 7 en 8:
’n Beskrywende paragraaf oor Lambert; Graad 6, Kwartaal 2, Week 7 en 8: ’n Kortverhaal oor Lambert
se opwindende nuwe lewe in die stad; Graad 7, Kwartaal 3, Week 1 en 2: Voltooi namens Lambert
’n vraelys by die hospitaal.
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AKTIWITEITE VIR LEERDERS
LUISTER EN PRAAT
1. LUISTERLEES
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 voordele en nadele daarvan om in
’n woud, soos die Kongolese woud, te woon.

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van die onderwyser en bespreek die
antwoorde met jou maats.
(a) Vluglees saam met die onderwyser deur na die foto’s te kyk en die opskrif van
die teks te lees.
• Waaroor dink jy sal hierdie koerantberig gaan? Motiveer jou antwoord.
(b) Soeklees verder saam met die onderwyser en vind uit:
• Waar kom die leesstuk vandaan?
• Wie het dit geskryf?
• Wanneer is dit geskryf?
• Is daar opskrifte by die verskillende paragrawe in die teks?
(c) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor gaan die leesstuk?
• Dink jy nog dat jy reg was met jou eerste voorspelling in vraag (a)?
• Dink jy dat dit ’n beskrywende leesstuk sal wees, of gaan dit baie verskillende
stappe en grafieke gebruik?
(d) Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en die woordeskat en bespreek:
• Wat is die verste wat jy al gestap het?
• Watter dorpe is omtrent 200 km van jou stad of dorp af?
• Watter gevare kan jy verwag as jy daarheen moet stap?
AKTIWITEIT 2.2
Werk saam met ’n maat. Vluglees die teks en voltooi die tabel.
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VLUGLEES

Skryf neer wat jy gesien of gelees het.

Lees die opskrif.

Kyk na die foto’s.

Lees die byskrif by die foto’s.

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 die 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 SAMEVATTING/OPSOMMING
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van
Samevatting/opsomming as begripstrategie.
Volg dan in jou teks hoe die onderwyser die samevatting/opsomming van die
teks moduleer.
Oefen saam met die groot groep om jou eie samevatting/opsomming toe te pas op
die teks wat julle gelees het.
Oefen saam met ’n maat om samevatting/opsomming toe te pas op die teks wat
julle gelees het.
78

SAMEVATTING

Lees gedeeltes weer as jy dit glad nie kan verstaan nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Maak leesmerke by die gedeeltes wat jy stadiger moes lees om dit beter
te verstaan.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om dit te probeer verstaan.
Maak ’n 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 jy dit klaar
gelees het en dan die hoofgedagte van daardie paragraaf op die Post-its skryf.
Vergelyk jou notas met ander leerders se notas. 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
Gaan voort op dieselfde manier as hier bo en lees die teks op jou eie of in kleiner
groepe heeltemal deur.
• Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat jy dit klaar gelees het.
• Gebruik die volgende gedagtes om jou 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 dit is …
4. Ek het baie inligting gelees. Ek moet net eers ophou lees en ’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 …
Lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Hou ná elke paragraaf op lees en som dit kortliks saam met die ander leerder in die
groep op om só te bepaal of julle verstaan 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?
• Is dit ’n inligtingteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer
jou antwoord.
(b) Is die teks op waarheid of fiksie gegrond? Motiveer jou antwoord.
(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• opskrif, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam,
inhoudsopgawe, datum?

4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
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AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Wat is die seun se naam?
(b) Wat het onder sy tong verskyn?
(c) Wie het saam met hom gestap?
(d) Na watter stad in Suid-Afrika is hy gestuur vir hulp?
AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Hoekom het die seun so ver gestap?
(b) Watter soort hulp het hy nodig gehad?
(c) Kon die dokters in Kabinda hom help? Motiveer jou antwoord.
(d) Hoe het die dokters by die Rooikruis Kinderhospitaal hom gehelp?
(e) Wat doen ’n narkotiseur?
(f) Waar en by wie woon Lambert nou?
AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK
Bespreek en skryf dan jou eie antwoorde neer:
(a) Hoe het die staptog en operasie Lambert se hele lewe verander? Hoe het dit sy
toekoms beïnvloed?

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 5.1 WERK MET WOORDE
Graad 4-7: Antonieme
Jy het reeds van antonieme geleer. Hersien dit kortliks saam met jou onderwyser.
Maak seker dat jy die begrip verstaan.
Skryf die volgende sinne neer en vervang elke keer die vetgedrukte woord met die
korrekte antoniem:
(a) Die gesin is baie netjies aangetrek.
(b) Die see is baie kalm.
(c) Ek voel besluiteloos oor hierdie saak.
(d) Die dokter was baie suinig.
(e) Die mense is baie stuurs.
(f) Almal voel baie neerslagtig voor die operasie.
Graad 4: Basiswoorde
Jy het reeds van basiswoorde geleer. Hersien dit kortliks saam met jou onderwyser.
Maak seker dat jy die begrip verstaan.
Skryf hierdie paragraaf oor in jou boek. Onderstreep elke keer die basiswoord wat in
die vetgedrukte woorde voorkom:
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Lambert het deur ’n oerwoud geloop. Hy was baie moedig. Almal by die hospitaal
was baie beleefd en vriendelik. Daar was groot blydskap toe die operasie verby
was. Hy het geglimlag en ontspan toe alles verby was.
AKTIWITEIT 5.2 WERK MET SINNE
Graad 5: Versamelname
Hersien die begrip versamelname saam met jou onderwyser.
Voltooi hierdie aktiwiteit in jou werkboek:
(a) Ons praat van ’n __________ berge.
(b) Ouma maak ’n __________ beskuit.
(c) Daar is ’n __________ pikkewyne op die strand.
(d) Die __________ vliegtuie neem aan ’n lugvertoning deel.
(e) Die onderwyser lees vir die leerders uit die __________ gedigte.
Graad 6-7: Afkortings
Hersien die begrip afkortings met jou onderwyser.
Skryf die afkorting en die volledige woord daarvoor in jou werkboek neer:
(a) km/h
(b) me.
(c) hfst.
(d) e-pos
(e) www
(f) b.v.p.

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Volg die onderwyser se opdragte en leiding vir die skryf en aanbied van die volgende:
• Graad 4: ’n Dagboekinskrywing van een dag in Lambert se lewe terwyl hy so ver
gestap het
• Graad 5: ’n Beskrywende paragraaf oor Lambert
• Graad 6: ’n Kortverhaal oor Lambert se opwindende nuwe lewe in die stad
• Graad 7: Voltooi namens Lambert ’n vraelys by die hospitaal
Onthou om die stappe van die skryfproses te volg:
• Hou ’n dinkskrum oor idees deur kopkaarte te gebruik.
• Skryf die eerste weergawe.
• Hersien hierdie weergawe.
• Proeflees die teks.
• Skryf die finale weergawe.
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Namakwaland blom!
Die Burger, Augustus 2006 (aangepas vir leerders).

Namakwaland se kleurvolle en vrolike blomme lok blommekykers van heinde en ver.

KOM ONS LEES
TEKS 1
Namakwaland is bekend vir sy pragtige veldblomme. Elke jaar, as dit vroeg genoeg
begin reën en as daar opvolgreën val, lok die lappe en lappe veldblomme duisende
blommekykers om die skouspel van kleur te kom bewonder. Dit gebeur gewoonlik
in Augustus en September. Indien dit nie reën nie, kan jare verbygaan sonder dat
mense die pragtige skouspel van blomme in Namakwaland sien.
Die gebied bekend as Namakwaland, of land van die Nama, is geleë in die noordwestelike hoek van Suid-Afrika. Dit is in die Noord-Kaap-provinsie van Suid-Afrika.
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Hierdie semi-woestyngebied, wat gewoonlik baie droog en warm is, is die tuiste van
’n unieke groep plante. Dit is sonder gelyke in enige ander deel van die wêreld. Hier
is reeds meer as 3 000 verskillende spesies veldblomme aangeteken.
Die Karoo Vetplant natuurlike plantegroeistreek, wat die grootste deel van
Namakwaland insluit, is een van 25 “hotspots” wat wêreldwyd geïdentifiseer is.
’n “Hotspot” is ’n gebied waar meer as 1 500 endemiese plante voorkom. In totaal
dek hierdie soort “hotspots” minder as 1,5% van die aarde se oppervlak. Hiervan
word minder as 2% in bewaringsgebiede beskerm, terwyl die res oorbewei word.
Die oorbeweiding van die gebiede deur diere van alle soorte veroorsaak dat die
kleurvolle plantegroei nie raakgesien word nie.
Dorpsname wat gewild geword het vir blommekykers is Kamieskroon, Garies,
Nieuwoudtville, Loeriesfontein en Vanrhynsdorp. Die Skilpad-natuurreservaat is
wêreldbekend vir sy uitgestrekte blommeveld. Blommekykers wat hierdie dorpe
besoek, spandeer baie geld daar. Hulle bly oor in hotelle en gastehuise, eet in
restaurante en koop snoeperye. Die dorpe baat dus baie by die blomtydperk.
Die blomname is net so mooi soos die dorpsname: fluweeltjies, katsterte, strikdassies,
gousblom, sporrie en die Blou Trots van Nieuwoudtville!
(278 woorde)

TEKS 2
Namakwaland is bekend vir sy pragtige veldblomme. Elke jaar, as dit vroeg genoeg
begin reën en as daar opvolgreën val, lok die lappe en lappe veldblomme in
Augustus en September duisende blommekykers om die skouspel van kleur te
kom bewonder.
Die gebied bekend as Namakwaland, of land van die Nama, is geleë in die noordwestelike hoek van Suid-Afrika.
Hierdie semi-woestyngebied, wat andersins droog en warm is, is die tuiste van
’n unieke groep plante, sonder gelyke in enige ander deel van die wêreld. Hier is
reeds meer as 3 000 verskillende spesies veldblomme aangeteken.
Die Karoo Vetplant natuurlike plantegroeistreek, wat die grootste deel van
Namakwaland insluit, is een van 25 “hotspots” wat wêreldwyd geïdentifiseer is.
’n “Hotspot” is ’n gebied waar meer as 1 500 endemiese plante voorkom. In totaal
dek hierdie “hotspots” minder as 1,5% van die aarde se oppervlak. Hiervan word
minder as 2% in bewaringsgebiede beskerm, terwyl die res oorbewei word.
Dorpsname wat gewild geword het vir blommekykers is Kamieskroon, Garies,
Nieuwoudtville, Loeriesfontein en Vanrhynsdorp. Die Skilpad-natuurreservaat is
wêreldbekend vir sy uitgestrekte blommeveld. Blommekykers wat hierdie dorpe
besoek, spandeer baie geld daar. Hulle bly oor in hotelle en gastehuise, eet in
restaurante en koop snoeperye. Die dorpe baat dus baie by die blomtydperk.
Die blomname is net so mooi soos die dorpsname: fluweeltjies, katsterte, strikdassies,
gousblom, sporrie en die Blou Trots van Nieuwoudtville!
(226 woorde)
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TEKS 3
Namakwaland is bekend vir sy pragtige veldblomme. Elke jaar, as dit vroeg genoeg
begin reën en as daar opvolgreën val, lok die lappe en lappe veldblomme in
Augustus en September duisende blommekykers om die skouspel van kleur te
kom bewonder.
Die gebied bekend as Namakwaland, of land van die Nama, is geleë in die noordwestelike hoek van Suid-Afrika.
Hierdie semi-woestyngebied, wat andersins droog en warm is, is die tuiste van
’n unieke groep plante, sonder gelyke in enige ander deel van die wêreld.
Hier is reeds meer as 3 000 verskillende spesies veldblomme aangeteken.
Die Karoo Vetplant natuurlike plantegroeistreek, wat die grootste deel van
Namakwaland insluit, is een van 25 “hotspots” wat wêreldwyd geïdentifiseer is.
’n “Hotspot” is ’n gebied waar meer as 1 500 endemiese plante voorkom.
In totaal dek hierdie “hotspots” minder as 1,5% van die aarde se oppervlak.
Dorpsname wat gewild geword het vir blommekykers is Kamieskroon, Garies,
Loeriesfontein en Vanrhynsdorp. Die Skilpad-natuurreservaat is wêreldbekend
vir sy uitgestrekte blommeveld.
Die blomname is net so mooi soos die dorpsname: fluweeltjies, katsterte, strikdassies,
gousblom en sporrie!
(177 woorde)

INSTRUKSIES VIR ONDERWYSERS
Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) Afrikaans Huistaal: Hierdie leesstuk en opdragte
bevat sekere aktiwiteite vir die vaslegging van Taalstrukture en -konvensies en Skryf en Aanbied soos
uiteengesit vir Graad 4 tot 7, Kwartaal 1, Week 7 en 8.

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 drie 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 hulle instruksie
vlak lees en die swakker lesers die makliker teks ontvang sodat hulle ook op hulle instruksievlak kan
lees. Só 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 leerders se eie instruksievlakke 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 leerders só te ondersteun dat vordering of groei in vaardighede en
kennis, hoe gering ook al, moontlik gemaak word.
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LUISTER EN PRAAT
Kies die mees geskikte voorleesteks vir elke groep. Die leerders voltooi Aktiwiteit 1.1 tot 1.3 namate
daar met die Luister en Praat-aktiwiteite gevorder word.

1. LUISTERLEES
AKTIWITEIT 1.1
Lees die teks voor aan die leerders. Die leerders mag op hulle arms lê en met toe oë na die voorlesing
luister as dit hulle sal help om beter daarop te konsentreer.

Teks 1 – vir Voorlees
Aandblomme lok insekte wat snags aktief is na hulle stuifmeeldraadjies vir bestuiwing en voort
planting. ’n Kaapse aandblom verander in die aand van geur en kleur om die insekte te lok. Die
aandblom staan bedags rustig met haar roes-oranje blomme in die veld en daar is skaars ’n geurtjie
aan haar te bespeur. Maar saans wanneer die son sak, word sy ’n verleidelike ligpers en straal die
heerlikste geur uit. Botaniste reken dat dit alles daaroor gaan om die aandag van die naginsekte te
kry, maar hoe die blom dit regkry, weet hulle nog nie.
(94 woorde)

Teks 2 – vir Voorlees
Aandblomme lok insekte wat snags aktief is na hulle stuifmeeldraadjies vir bestuiwing en voort
planting. Die aandblom staan bedags rustig met haar roes-oranje blomme in die veld en daar is
skaars ’n geurtjie aan haar te bespeur. Maar saans wanneer die son sak, word sy ’n verleidelike ligpers
en straal die heerlikste geur uit. Botaniste reken dat dit alles daaroor gaan om die aandag van die
naginsekte te kry, maar hoe die blom dit regkry, weet hulle nog nie.
(78 woorde)

Teks 3 – vir Voorlees
Aandblomme lok insekte wat snags aktief is vir bestuiwing en voortplanting. Die aandblom staan
bedags rustig met roes-oranje blomme in die veld en het skaars ’n geurtjie. Maar wanneer die son
sak, word sy ’n verleidelike ligpers. Sy straal die heerlikste geur uit. Botaniste reken dat dit alles daaroor
gaan om die aandag van die naginsekte te kry, maar hoe die blom dit regkry, weet hulle nog nie.
(68 woorde)

AKTIWITEIT 1.2
Stel die vrae oor die voorleesteks mondelings aan die leerders. Geen skriftelike werk word tydens
hierdie aktiwiteit gedoen nie. Lei die leerders na die korrekte antwoord, indien nodig, deur:
• die gepaste gedeelte weer voor te lees, óf
• die gepaste gedeelte en die vorige sin weer 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 die leerders kan verstaan waarom ’n sekere antwoord reg of verkeerd is.
Voorleesvrae (mondelings gevra en beantwoord):
Teks 1, 2 en 3
1.
2.
3.
4.

Wat is die blom se naam?
Watter kleur is die blom in die dag?
Wanneer lok dit insekte?
Waarom lok die blom insekte?

Teks 1 en 2
1. Beskryf hoe die blom saans lyk.
2. Hoe gebeur hierdie verandering?
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AKTIWITEIT 1.3
Lei die leerders in ’n klasgesprek en moedig hulle aan om die gepaste beurtnemingsgebruike te volg.
Gespreksonderwerp: Wat is ’n botanis? Hoe word ’n mens ’n botanis? Waar kan ’n botanis oral werk?
Sou jy graag ’n botanis wou wees?

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
Kies die mees geskikte leesteks vir elke groep, soos beskryf in “Keuse van die geskikte leesstuk”,
voordat daar met die Pre-leesaktiwiteite begin word. Deel die teks wat gekies is en die bypassende
foto 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 die
leerders. Die leerders werk as groep saam met die onderwyser en voltooi Aktiwiteit 2.1 en 2.2 op
hulle aktiwiteitsblad.
AKTIWITEIT 2.3 WOORDESKAT
Volg met die klasgroep die proses soos uiteengesit in Funda! 1, paragraaf 3.3, “Uitbouing van
woordeskat” (bl. 8) om onbekende woorde in hierdie teks te identifiseer en deel van die leerders se
woordeskat te maak.

3. GEDURENDE LEES
AKTIWITEIT 3.1 SAMEVATTING/OPSOMMING
Die begripstrategie wat tydens hierdie leesles aangeleer word, is SAMEVATTING/OPSOMMING.
(a) Agtergrond vir die onderwyser
Lees meer oor die vaardigheid Samevatting/opsomming in Funda! 1, paragraaf 3.4(f), “Samevatting/
opsomming” (bl. 11) en oor die modulering daarvan in paragraaf 3.6(e), “Samevatting/opsomming”
(bl. 13).
Wat behels samevatting/opsomming as begripstrategie?
• Die lesers vat die belangrikste feite in die teks saam en gee dit in hulle 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 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 in (a) verkry is om die begripstrategie Samevatting/opsomming aan die
leerders te verduidelik.
• Die leerders voltooi Aktiwiteit 3.1 tot 3.3 namate 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
Samevatting/opsomming aan die leerders soos dit verduidelik word in Funda! 1, paragraaf 3.6(e),
“Samevatting/opsomming” (bl. 13).
• Lees aanvanklik eers net ’n sin en later ’n paragraaf. Hou op lees en laat die leerders oor die
hoofgedagtes nadink.
(d) Lees saam met die leerders (begeleide oefening)
Dit kan op een van die volgende twee maniere gedoen word.
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OPSIE 1
• Lees ’n paragraaf saam met die leerders.
• Hou op lees 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.
OPSIE 2
• Die leerders kan stroke papier of Post-its gebruik en ’n paragraaf daarmee toemaak sodra hulle dit
klaar gelees het.
• Die leerders skryf dan die hoofgedagte van die paragraaf op die stukkie papier neer.
AKTIWITEIT 3.2 INOEFENING VAN DIE BEGRIPSTRATEGIE SAMEVATTING/OPSOMMING
• Die leerders gaan voort op dieselfde manier soos hier bo verduidelik en lees die teks alleen of in
kleiner groepe heeltemal deur.
• Die leerders maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat hulle dit klaar gelees het.
• Die leerders kan ook die volgende 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 dit is …
4. Ek het baie inligting gelees. Ek moet net eers ophou lees en ’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 teks wat gekies is weer in groepe van twee lees.
• Die leerders moet sorg dat hulle akkuraat en teen die regte tempo lees.
• Die leerders moet ná elke paragraaf ophou lees en dit kortliks saam met die ander leerder opsom
om só te bepaal of hulle verstaan wat hulle gelees het.
AKTIWITEIT 3.3 SOORT TEKS
Lei die leerders in ’n klasgesprek oor die soort teks wat hulle gelees het. Gebruik die struktuur op die
leerders se aktiwiteitsblad as ’n riglyn vir hierdie klasgesprek.

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

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Die leerders voltooi Aktiwiteit 5.1 en 5.2 oor Taalstruktuur en -konvensies in ’n werkboek.
Indien nodig, hersien die spesifieke taalstruktuur en -konvensies soos dit aangedui word in die KABV vir
Afrikaans Huistaal vir Graad 4 tot 7, Kwartaal 1, Week 7 en 8.

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Indien nodig, lei die leerders in die stappe om die Skryf en Aanbied-opdrag te voltooi soos dit
aangedui word in die KABV vir Afrikaans Huistaal, Kwartaal 1, Week 7 en 8 vir die verskillende grade:
Graad 4: Instruksies of aanwysings; Graad 5: ’n Storie soos ’n mite of legende; Graad 6: ’n Dialoog of
onderhoud; Graad 7: ’n Brief.
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AKTIWITEITE VIR LEERDERS
LUISTER EN PRAAT
1. LUISTERLEES
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 ’n botanis? Hoe word ’n mens ’n botanis?
Waar kan ’n botanis oral werk? Sou jy graag ’n botanis wou wees?

LEES EN KYK
2. PRE-LEES
AKTIWITEIT 2.1
Werk saam as klasgroep. Volg die instruksies van die onderwyser en bespreek die
antwoorde met jou maats.
(a) Vluglees saam met die onderwyser deur na die foto te kyk en die opskrif van die
teks te lees.
• Waaroor dink jy sal hierdie koerantberig gaan? Motiveer jou antwoord.
(b) Soeklees verder saam met die onderwyser en vind uit:
• Waar kom die leesstuk vandaan?
• Wie het dit geskryf?
• Wanneer is dit geskryf?
• Is daar opskrifte by die verskillende paragrawe in die teks?
(c) Antisipeer en voorspel:
• Waaroor gaan die leesstuk?
• Dink jy nog dat jy reg was met jou eerste voorspelling in vraag (a)?
• Dink jy dat dit ’n beskrywende leesstuk sal wees, of gaan dit baie verskillende
stappe en grafieke gebruik?
(d) Aktiveer jou voorkennis van die onderwerp en die woordeskat en bespreek:
• Het jy al sulke mooi blomme gesien? Motiveer jou antwoord.
AKTIWITEIT 2.2
Werk saam met ’n maat. Vluglees die teks en voltooi die tabel.
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VLUGLEES

Skryf neer wat jy gesien of gelees het.

Lees die opskrif.

Kyk na die foto.

Lees die byskrif by die foto.

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 die 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 SAMEVATTING/OPSOMMING
Werk saam met die klasgroep en luister na die onderwyser se verduideliking van
Samevatting/opsomming as begripstrategie.
Volg dan in jou teks hoe die onderwyser die samevatting/opsomming van die
teks moduleer.
Oefen saam met die groter groep om jou eie samevatting/opsomming toe te pas op
die teks wat julle gelees het.
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Oefen saam met ’n maat om samevatting/opsomming toe te pas op die teks wat
julle gelees het.
Lees gedeeltes weer as jy dit glad nie kan verstaan nie.
• Lees dele hardop en teen ’n stadiger tempo indien die inhoud verwarrend is.
• Maak leesmerke by die gedeeltes wat jy stadiger moes lees om dit beter
te verstaan.
• Bespreek moeilike gedeeltes met ’n maat om dit te probeer verstaan.
Maak ’n 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 jy dit klaar
gelees het en dan die hoofgedagte van daardie paragraaf op die Post-its skryf.
Vergelyk jou notas met ander leerders se notas. 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
Gaan voort op dieselfde manier as hier bo en lees die teks op jou eie of in kleiner
groepe heeltemal deur.
• Maak notas van die hoofpunte van elke paragraaf nadat jy dit klaar gelees het.
• Gebruik die volgende gedagtes om jou 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 ophou lees en ’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 …
Lees die teks weer in groepe van twee.
• Lees akkuraat en teen die regte tempo.
• Hou ná elke paragraaf op met lees en som dit kortliks saam met die ander leerder
in die groep op om só te bepaal of julle verstaan 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?
• Is dit ’n inligtingteks, verhalende teks of instruksionele teks? Motiveer
jou antwoord.
(b) Is die teks op waarheid of fiksie gegrond? Motiveer jou antwoord.
(c) Watter van die volgende tekskenmerke sien jy in die leesstuk:
• opskrif, illustrasie, grafiek, foto, kaart, skrywer se naam, fotograaf se naam,
inhoudsopgawe, datum?
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4. POST-LEES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 4.1 SOEKLEES
(a) Waarvoor is Namakwaland wêreldbekend?
(b) Tydens watter twee maande kom die besoekers veral daar kuier?
(c) Hoeveel spesies veldblomme is al daar aangeteken?
(d) Hoeveel “hotspots” bestaan daar wêreldwyd?
AKTIWITEIT 4.2 AANDAGTIG LEES
(a) Wat is ’n ander naam vir Namakwaland?
(b) Waar in Suid-Afrika is Namakwaland geleë?
(c) Wanneer word ’n gebied ’n “hotspot” genoem?
(d) Hoe lyk Namakwaland gewoonlik as die blomme nie daar is nie?
(e) Noem twee dorpe in die gebied.
(f) Noem die name van twee plante wat daar voorkom.
AKTIWITEIT 4.3 BESPREEK
Bespreek en skryf dan jou eie antwoorde neer:
(a) Watter voordeel kan die blomme vir Namakwaland se mense inhou?

5. TAALSTRUKTUUR EN -KONVENSIES
Skryf die antwoorde in jou werkboek neer.
AKTIWITEIT 5.1 WERK MET SINNE
Graad 4, 5 en 7: Verlede tyd
Jy het reeds van die tye van die werkwoord geleer. Hersien kortliks saam met
jou onderwyser hoe die verlede tyd gevorm word. Maak seker dat jy die
stappe verstaan.
Skryf die volgende sinne in die verlede tyd:
(a) Die kinders speel buite.
(b) Ons besoek elke jaar die blomme van Namakwaland.
(c) Ek wil roomys koop.
(d) Hy sal my met die huiswerk help.
(e) Sy pluk al die blomme.
Graad 6: Voegwoorde
Jy het reeds van voegwoorde geleer. Hersien dit kortliks saam met jou onderwyser.
Maak seker dat jy die begrip verstaan.
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Gebruik ’n neweskikkende voegwoord (want, en, maar, of) om die sinne hier onder
saam te voeg:
(a) Ons reis na Namakwaland. Ons wil gaan blomme kyk.
(b) Ons soek oral na die blomme. Die blomtyd is reeds verby.
(c) Hulle het Garies besoek. Hulle het katstertjies gesien.
(d) Ons kon nie gousblomme sien nie. Ons kon nie sporrie sien nie.
AKTIWITEIT 5.2 WERK MET SINNE
Graad 4 en 7: Trappe van vergelyking
Hersien trappe van vergelyking kortliks saam met jou onderwyser. Maak seker dat jy
die begrip verstaan.
Voltooi hierdie sinne deur die trappe van vergelyking in te voeg:
(a) Die boer is baie fluks, sy dogter is nog __________, maar sy seun is die …
(b) Die dogter is baie beskeie, haar suster is nog meer __________, maar hulle ma is die
__________ van almal.
(c) Dit is baie droog by ons, op die plaas is dit nog __________, maar in Namakwaland
is dit die …
(d) Ons was verheug om die blomme te sien, Oupa was __________, maar Ouma was
die …
Graad 5 en 6: Sinsoorte
Hersien sinsoorte kortliks saam met jou onderwyser. Maak seker dat jy die begrip verstaan.
Dui aan watter soort sinne elk van die volgende is:
(a) Maak die deur toe!
(b) Waarom het jy die blomme gepluk?
(c) Ons gaan elke jaar blomme kyk.
(d) Dit is pragtig!

6. SKRYF EN AANBIED
AKTIWITEIT 6.1
Volg die onderwyser se opdragte en leiding vir die skryf en aanbied van die volgende:
• Graad 4: Instruksies of aanwysings
• Graad 5: ’n Storie soos ’n mite of legende
• Graad 6: ’n Dialoog of onderhoud
• Graad 7: ’n Brief
Onthou om die stappe van die skryfproses te volg:
• Hou ’n dinkskrum oor idees deur kopkaarte te gebruik.
• Skryf die eerste weergawe.
• Hersien hierdie weergawe.
• Proeflees die teks.
• Skryf die finale weergawe.

92

