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Skool toe11

7

Karakters

Ss
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Sus stap skool toe.
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Sus en Gus stap skool toe.
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Vrae

 Wie stap skool toe?

 Dink jy dat Sus en Gus   
 van skool hou? Gee 'n   
 rede vir jou antwoord.

Skool toe
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Jan se sak 22

11
Aa
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Wat val uit Jan se sak?
'n Geel appelkoos.

12



13

Wat val uit Jan se sak?
'n Geel appelkoos.
'n Groen akkedis.
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Wat val uit Jan se sak?
'n Geel appelkoos.
'n Groen akkedis.
'n Ambulans met 'n blou lig en . . .
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'n rooi appel op 'n stokkie!
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Vrae

 Uit wie se sak val die akkedis?
 

 Watter kleur is die akkedis?

 Hoekom is daar 'n lig op  
 'n ambulans?

 Wat is die appel op 'n stokkie?

Jan se sak
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Die speelpark 
33

17
Oo
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Ons is hier, Von!
Ons is hier, Ron!
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Ek gaan op.
Jy gaan af.
Op en af.
Op en af.
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Kom ons ry om en om.
Rond en rond.
Hou vas, Von, ons kan rol
tot ons koppe tol.
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Los, los! 
Julle is te rof!
Kom, Von. Kom, Ron.
Ons gaan ry. Die pret is verby.
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Vrae

 Wie het in die park gaan speel?
 

 Waarom het hulle koppe getol?

 Wie het ges°: “Julle is te rof!”?

 Wat is jou gunsteling toerusting  
 in die speelpark? Hoekom?

Die speelpark 
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Maats44
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Mm
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Mot en Muskiet vlieg rond in die nag.
Mot soek lig m . . .m . . .m  . . .
Muskiet soek mens m . . .m . . .m . . .
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Mol en Muis wag vir die maan.
Mol dwaal onder die huis.
Muis knaag aan die deur.
Hy maak hom tuis m . . .m . . .m . . .
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Mot hou van die vuur.
Muskiet wag sy kans af.
Mol soek wurms en insekte.
Muis kruip gou om iets te kou.
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Die son kom op.
Muskiet en Mot vlieg weg.
Mol kruip weg onder die grond.
Muis bly in die huis.
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Vrae

 Waarvan hou Mot?
 

 Wie knaag aan die deur?

 Waar dwaal Mol?

 Hoekom is al die maats  
 weg as die son opkom?

Maats
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Hen op die hek
55

29
Hh
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Hen sien 'n emmer.
'n Emmer vol ertjies.
Hen klim in die emmer.
Sy eet en eet.
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Ben jaag Hen uit die emmer.
Sy hardloop uit die hok.
Ben roep vir Zen en Ken.
Hen is weg! 
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Hen sit op die hek.
Nog ertjies in haar bek.
Ken is by die hek.
Hy wag vir Zen en Ben.
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Elkeen mik om Hen te gryp.
Ek het die hen!
Ek het die hen!
Ek het die hen!
Hen is weer weg!
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Vrae

1Waar, dink jy, vind die  
 storie plaas?
 

 Hoekom het Hen in die  
 emmer geklim?

 Wat wou Ben, Ken en Zen doen?

 Wat is jou gunsteling deel in die  
 storie? Waarom?

Hen op die hek
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Lil se lys 66

35
Ll
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Lil is lief vir Lente.
Sy loop in die lug.
Sy hou haar lyf en litte los.
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Lil lag elke dag.
Sy lees elke dag.
Sy leer elke dag 'n les.
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Net soos Lil, moet jy in die lug loop,
elke dag lag, elke dag lees, en
elke dag 'n les leer.



39

Lil se lys leer dat:
Loop, lag en lees bou jou gees.
Maar lekkergoed en lekker kos is
nog altyd 'n fees.
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Vrae

 Hoe hou Lil haar lyf en litte los?
 

 Wat nog doen Lil elke dag?

 Wat doen jy om jou gees  
 op te bou?

 Hoekom moet ons gesond bly?

Lil se lys 
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Die Dinodans
77

41
Dd
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Dez wag by die deur.
Drie viende is daar.
Dit is tyd vir die Dinodans!



43

Dit is Dino die dinosourus.
Hou hom dop.
Hy is dapper en dans in 'n kring.
Hy doen die Dinodans!
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Dino, Dino, hop.
T-Rex se voete gaan doem, doem, doem.
T-Rex se lyf draai, draai, draai.
T-Rex se kop gaan doef, doef, doef.

44



45

Dino, Dino, hop.
T-Rex se voete gaan doem, doem, doem.
T-Rex se lyf draai, draai, draai.
T-Rex se kop gaan doef, doef, doef.

Almal doen die Dinodans!
Dino, Dino, hop.
Voete gaan doem, doem, doem.
Lyf draai, draai, draai.
Kop gaan doef, doef, doef.
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Vrae

1Hoeveel vriende het vir  
 Dez besoek?
 

 Wat wou hulle by haar  
 kom doen? 

 Watter dele van Dino se  
 lyf doen die dans?

 Watter soort dier is Dino?

Die Dinodans
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Grillerige goggas 
88

47
Gg
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Gus lees van goggas.   
Grillerige goggas!
Groen goggas, grys goggas. 
Goue goggas, geel goggas.
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Gou, gou, gou, 'n spinnekop nou! 
Agt bene draf, op en af.
'n Web gaan sy bou  
wat in die sonlig skyn.
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Mier, mier, mier, mier.    
Een, twee, drie, vier.
Elke mier kry 'n gier  
vir die smaak van gemmerbier.
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Kriek! Kriek! In die nag.   
Kriek! Kriek! Ek gaan hom jag. 
Ek is moeg van die geraas.   
Nou is ek die baas.
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Vrae

 Wat het die spinnekop gebou?
 

 Waarnatoe dra die miere hul kos?

 Hoekom is die kriek so lastig?

 Wat is 'n grillerige gevoel?

 Noem ander goggas wat ons    
 binne of buite vind.

Grillerige goggas 
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Katte99

53
Kk
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Wat is dit?
'n Kat se spoor.
Het jy die kat gehoor?
Watter soort kat is dit?
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'n Swart of wit kat?
'n Bruin of gemmer kat?
Dit kan 'n silwer kat wees.
Dit kan ook 'n speelgoedkat wees.
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Katte kan groot of klein wees.
Hulle kan tam of wild wees.
Hulle krap!
Pas op! Hulle kan hap!
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Waar is katte tuis?
In die bos of in 'n huis.



58

Vrae

 Noem die kleure van katte wat  
 in die storie genoem word.
 

 Hoekom moet ons versigtig  
 wees as ons katte hanteer?

 Waar vind ons katte?

 Hou jy van katte? Gee 'n rede.

Katte
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Nel die naaldekoker

Nn
59
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Nel is 'n naaldekoker.
Sy vlieg nader en nader.
Sy vlieg naby die kinders.
N . . .n . . .n . . .n . . .
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Sy vlieg oor Jan en Nan.
Sy vlieg naby Ron se nek.
N . . .n . . .n . . .n . . .
Sy sit op Win se hand.
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Nel weet Win hou van insekte.
Nel is nie giftig nie!
Nel se groot o± kyk vir Win.
N . . .n . . .n . . .n . . .
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N . . .n . . .n . . .n . . .
Soos 'n helikopter is Nel weg!
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Vrae

 Waar vlieg Nel?
 

 Hoekom het sy op Win se hand   
 gaan sit?

 Watter deel van haar lyf lyk   
 soos 'n naald?

 Hoekom vergelyk ons 'n  
 naaldekoker met 'n helikopter?

Nel die naaldekoker
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Tel, taal en teken
1111

65
Tt
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Dit is tyd vir tel. 
Dit is tyd vir taal.
Dit is tyd vir teken.
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Nan en Jan tel van een tot tien.
En dan terug van tien tot een.
Hulle tel totdat juffrou s°:
“Tyd is om!”
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Ron vertel 'n storie.
Wat is die titel?
Wie is die karakters?
Sy vertel die storie van begin tot einde.
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Ron vertel 'n storie.
Wat is die titel?
Wie is die karakters?
Sy vertel die storie van begin tot einde.

Dez lees van T-Rex.
Sy teken vir Dino.
Hy is groot en trots.
Sy teken hoe hy dans en pronk.
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Tel, taal en teken

Vrae

 Hoeveel kolle het Jan en  
 Nan getel?
 

 Wat is 'n ander woord vir die  
 `titel’ van 'n storie?

 Waarvan hou jy om te teken?



71

Die kralekring
1212

71
R r
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Ons is die kralekring.
Nan, Jan, Dez, Ben, Ken en Zen.
Ons is die kralekring.
Lil, Win, Von, Ron, Sus en Gus.
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Ronde, rooi en blou krale.
Ronde, groen en geel krale.
Ronde, swart en wit krale.
Dit is die kralekring.
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Ryg die krale.
Een, twee, drie, vier, vyf, ses.
Ryg die krale.
Sewe, agt, nege, tien, elf, twaalf.
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Ons is vriende in
die kralekring!
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Die kralekring

Vrae

 Hoeveel kinders is daar in die   
 kralekring?
 

 Noem die kleure van die krale.

 Wat gebruik ons om krale  
 te ryg?
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Winter1313
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Dit is Winter. 
Die wind waai.
Die wolke raak donker.
Die w°reld is koud.



79

Dit is Winter.
Ons dra warm klere nou.
Ons eet warm wortelsop
om ons liggame op te bou.
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Dit is Winter.
Wat kan ons doen?
Wat kan ons speel?
Daar is maar net skoolwerk nou!
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Dit is Winter.
Die weer sal verander.
Ons wag vir Lente en Somer kom later.
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Winter

Vrae

 Beskryf die weertoestande    
 gedurende Winter.
 

 What doen jy as jy nie  
 buite kan speel nie?

 Hoe bou ons ons liggame op?

 Wat is jou gunsteling seisoen?   
 Gee 'n rede vir jou antwoord.
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Blaas borrels
1414

83
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Zen blaas borrels.
Ben blaas borrels.
Ken blaas borrels.
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Zen blaas borrels in 'n blik.
Ben blaas borrels uit 'n bottel.
Ken blaas borrels uit sy mond.
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Zen se borrels borrel uit die blik.
Ben se borrels borrel uit die bottel.
Ken se borrels bars uit sy mond.
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Borrels uit 'n blik.
Borrels uit 'n bottel.
Borrels uit 'n mond.
Bars, borrels, bars!
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Blaas borrels

Vrae

 Wie blaas borrels?
 

 Hoe kan jy borrels  
 in 'n blik blaas?

 Hoe kan jy borrels  
 uit jou mond blaas?

 As iets bars, wat hoor jy?
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Die yslegkaart
1515

89
Yy
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Ys binne die huis.
Ys buite die huis.
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Ys met kas is yskas.
Ys met blok is ysblok.
Ys met bak is ysbak.
Ys met berg is ysberg.
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Ys met beer is ysbeer.
Ys met beeld is ysbeeld.
Ys met baan is ysbaan.
Ys met skaats is ysskaats.
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Maar . . .ys met room is . . .
roomys!
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Die yslegkaart

Vrae

 Waar kry ons ys binne die huis?
 

 Waar kry ons ys buite die huis?

 Wat is jou gunsteling  
 roomysgeur?
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Die pragtige pou
1616

95
Pp
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Pou is pragtig.
Pou is prins van die park.
Pou het 'n kroon op sy kop.
Pou pronk met sy pluim.
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Pou is pragtig.
Hy sprei sy vere.
Hy is trots op sy kleure.
Pers, groen en blou.
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Pou is pragtig.
Hy hou sy kop hoog in die lig.
Elke veer het 'n patroon 
wat pas by sy kroon.
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Pou is pragtig. 
Hy stap stadig op en af.
Hy spog soos hy loop.
Daar is nie 'n dier so trots soos 'n pou nie!
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Die pragtige pou

Vrae

 Hoe weet jy dat Pou  
 prins van die park is?
 

 Watter kleure is Pou se vere?

 Hoe pronk Pou?
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Jan se nuus
1717

101
Jj
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“Ek gaan Johannesburg toe,” s° Jan.
“Oom Japie en neef Jasper woon daar.
 Ons gaan vakansie hou.”
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“Jy is baie gelukkig Jan,” s° Juffrou.
“Jy en Jasper moet versigtig wees.
 Johannesburg is 'n groot stad.”
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“Ons gaan wildtuin toe.
Oom Japie wil die jakkalse sien.
Jasper wil die jagluiperde sien.
Ek wil net al die diere sien.”
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“Oom Japie en Jasper speel jukskei.
Hulle gaan vir my ook leer.
Japie, Jasper en Jan is die jukskeispan.
Ek sal vir juffrou 'n `self ie’ stuur.”
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Jan se nuus

Vrae

 Waar gaan Jan vakansie hou?
 

 Hoekom moet Jan en Jasper   
 versigtig in Johannesburg wees?

 Watter soort diere sien ons  
 in 'n wildtuin?

 Wat is 'n `self ie’?
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1818
Von verjaar

107
Vv
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Von is sewe jaar oud.
Sy hou partytjie saam met haar vriende.
Sy is vrolik en dra 'n feerokkie.
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Die tafel is versier.
Daar is vetkoek en vrugtesap.
Daar is bordjies, vurke en servette.
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Die koek is versier.
Daar is 'n kersie vir elke jaar.
Daar is sewe vlamme om uit te blaas.
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Elkeen kry 'n partytjiehoed, 
en 'n pakkie lekkergoed.
Veels geluk, liewe Von!
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Von verjaar

Vrae

 Hoe oud is Von?
 

 Watter versierings is daar 
 op die tafel?

 Wat dink jy is in die  
 pakkie lekkergoed?

 Hoe vier jou familie verjaarsdae?
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'n Insek pik vir Win
1919

113
I i
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Waar is Win?
Win is in die park.
Hy sit op 'n kis.
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Hy het 'n insek in 'n blik.
Die insek het hom gepik.
Hy is gepik op sy lip.
Sy lip is nou dik.
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Dit laat hom skrik.
Die gif is pynlik.
Hy moet 'n inspuiting kry.
Hy sal nou insekte vermy.
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Wat het Win geleer?
Bly weg van insekte
wat mik om te pik.
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'n Insek pik vir Win

Vrae

 Waar is Win?
 

 Hoekom is sy lip dik?

 Waar moet hy gaan om  
 'n inspuiting te kry?

 Wat het Win van  
 giftige insekte geleer?
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119

Handskoenpoppespel
2020

119
Hh
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Hallo, hallo!
Dit is my hond.
Sy naam is Hux.
Hy kan hap, hap, hap.
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Hallo, hallo!
Hier is my hen. 
Haar naam is Hes.
Sy kan krap, krap, krap.
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Hallo, hallo!
Ham is my hamster.
Hy hou van eet.
Hy kan kou, kou, kou.
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Hallo, hallo!
Dit is my hasie.
Haar naam is Hettie.
Sy kan hop, hop, hop.
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Handskoenpoppespel

Vrae

 Wat kan die hasie doen?
 

 Watter soort troeteldier is Hux? 

 Waar krap Hes?

 Noem ander troeteldiere.
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Sus en Gus in die bus
2211

125
Uu
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Sus en Gus klim in die bus. 
Hulle ry uit die stad.
Eers platteland toe.
En dan kus toe!
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In die platteland
sien hulle 'n hut, 'n bul en 'n put.
Die bul wei naby die hut.
Hy drink water uit die put.
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By die kus 
klim hulle uit die bus. 
Sus sien die son. 
Gus sien die see.
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Dit is tyd om te eet.
Dit is tyd om te rus.
Hulle klim weer in die bus.
Dit was pret by die kus!
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Sus en Gus in die bus

Vrae

 Wie klim in die bus?
 

 Waarnatoe ry hulle?

 Wat sien hulle op die  
 platteland?

 Wat het hulle by die  
 kus gedoen?

130
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Flink dink met Dez
2222

131Ff
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Luister!
Julle moet f link dink.
Is die antwoord fles, f iets of f iks?
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Dit het twee of drie wiele.
Dit kan stadig of vinnig beweeg.
Flink dink. Wat is dit?
Fles, fiets of f iks?
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Dit hou water warm of koud.
Jy neem dit skool toe.
Flink dink. Wat is dit?
Fles, fiets of f iks?
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Ek kan hoog touspring.
Ek kan vinnig hardloop.
Flink dink. Ek is  . . .
Fles, fiets of fiks?
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Flink dink met Dez

Vrae

 Wat beteken `f link dink?’    
 

 Wie van julle kan f iets ry?  

 Watter soort drank kan jy  
 in 'n f les koud hou?

 Hoe weet jy dat Dez f iks is?
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Plakkers

Uu Ff

Jj Vv Ii Hh

Ww Bb Yy Pp
Kk Nn Tt Rr
Ee Ll Dd Gg

Ss Aa Oo Mm

Kies die klank. Plak dit by die storie.
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