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Waar is die maan?
2233

7
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“Kom,” s° Mamma.
“Dit is aand. Jy moet gaan slaap.”
Von l° in haar bed.
Die maan is vol.
Sy is nie vaak nie.

Die maanlig straal deur haar venster.
Sy hou van die maan.
Sy voel veilig.
Die maan is haar maat.
Die maan waak oor haar.
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Die son kom op.

Die haan kraai.

“Tyd om op te staan, Von ,” s° Mamma.
“Jy moet skool toe gaan.”
“Ek gaan aantrek,” s° Von.
“Dit is ’n nuwe dag.
“Maar waarheen het die maan gegaan?”

Sy gaap en raak  
aan die slaap.

Die maan begin daal.
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Vrae

 Hoe voel Von as sy na die  
 maan kyk?

 Hou jy van die maan? Gee  
 ’n rede vir jou antwoord.

 Wanneer kraai die haan?

 Waar, dink jy, het die maan  
 gegaan toe die son opkom?

Waar is die maan?

Neels die beer

13
Ee

2244
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“Nee, nee, my been is nou seer,”  
skree Neels.

“Ek wil nie meer nie,” s° Eend.
“Ons het te veel gespeel.”
“Ek wil net my peer eet,” s° Sjimpansee.
“Ons kan weer saam speel wanneer jou  
been nie meer seer is nie, Neels.”

Neels die beer speel “Een-beentjie”.
Eend en Sjimpansee neem ook deel.

“Weer, weer, nog ’n keer!”  
skree Sjimpansee.

“Een, twee, 
nog meer,”  
s° Eend.
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Eekhoring kom verby en vra:
“Jou gesig is bleek. Wat makeer, Neels?”
“Ek is alleen en my been is seer,” 
antwoord Neels.

Eekhoring neem ’n veer.
Hy gebruik die veer om heuning op  
Neels se seer been te smeer.
“Ek sal later in die week kom,” s° Eekhoring.
“Die geel heuning sal al die pyn wegneem.”

“Ons kan nie meer speel nie.
Kan jy my help, Eekhoring?” vra Neels.
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Neels die beer

'n Droom

19
Oo

2255
Vrae

 Wie het saam met  
 Neels gespeel?

 Hoekom het hulle 
 ophou speel?

 Wat het Eekhoring    
 gebruik om Neels se pyn  
 weg te neem?

 Beskyf die speletjie,  
 “Een-beentjie”
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“Vertel ons van jou droom, 
Lil,”s° Juffrou.
“In my droom was daar ’n 
stroom, ’n boom, ’n roos …
en ’n re±nboog.”
“Die re±nboog was so 
kleurvol!” antwoord Lil.
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“Vertel ons van jou droom, Ron,”  
s° Juffrou.
“In my droom, was daar ’n kroon  
en ’n troon.
Daar was ook ’n kasteel om in te woon!” 
s° Ron.
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Waaroor het jy gedroom, Ben?”  
vra Juffrou.
“Ek was ’n matroos op ’n groot boot.
Die boot was deel van ’n luukse vloot.
Die Kaptein was van kop tot toon in 
wit geklee,” s° Ben.
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“Nou is dit jou kans, Dez,” s° Juffrou.
“Vertel ons van jou droom.”
“In my droom was ek baie boos!
“My dinosourus was weg.
Selfs ’n roomys kon my nie troos nie!” 
antwoord Dez.
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'n Droom

Die vuurpyl

29
Uu

Vrae

 Uit watter kleure bestaan  
 ’n re±nboog?

 Wie het van ’n kasteel   
 gedroom?

 Hoe voel jy as jy boos is?

 Hoekom was Dez boos?

2266
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Win sit op die muur langs die skuur.
Ben, Ken en Zen sit onder die 
suurlemoenboom.
Win dink aan sy droom.
Hy dink aan die vuurpyl  
in die droom.

3130
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“Waarom word vuurpyle in die  
ruimte gestuur?” vra Win.
”Hulle word opgestuur om ons van 
planete te leer,” antwoord Ben.
“Die eerste vuurpyl is na die maan 
gestuur,” s° Ken.
“Nou is daar vuurpyle op pad Mars 
toe!” s° Zen.
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“Ek wil ’n vuurpyl huur om maan  
toe te gaan,” s° Win.
“Dit is te duur om ’n vuurpyl te huur,”  
s° Ben.

“Ek lees in die nuus van luukse vuurpyle,”
s° Ken.
“Miskien sal ons in die toekoms in ’n  
vuurpyl vlieg, ” s° Zen.
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Die vuurpyl

Vriende bedien

37
ie

Vrae

 Wat is ’n skuur?

 Wie het onder die      
 suurlemoenboom gesit?

 Hoe leer ons van planete?

 Waarnatoe is die eerste     
 vuurpyl gestuur?

 Dink jy dat mense in die toekoms  
 in vuurpyle sal vlieg? Gee ’n   
 rede vir jou antwoord.

2277
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Tamaties, mielies en ertjies!
Aspersies, rissies en kersies!

Hier, hier! Kom kyk!
My naam is Ben. Ek sal jou bedien.

Piesangs, bessies en peertjies!
Vars en nog nie gevries nie!

My naam is Ken. Bring die familie.
My naam is Zen. Besoek ons stalletjie.
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Kies van die piesangs, peertjies en bessies.
Ons is drie vriende.  
Dit is ons naskoolse diens.
Ons help die mense op die plasie  
in die gebied.
Ons is lief vir die werk.

Tamaties en ertjies  
is reg vir bredies!

Is dit jou trollie?  
Dit is nog nie vol nie!

Moet nie vergeet nie. 
Rissies is vir kerries!

Aspersies en mielies 
vir ander resepies!
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Vrae

 Watter soort stalletjie het  
 die drie vriende?

 Wat word in kerrie gebruik om   
 dit sterk te laat proe?

 Hoekom is vars groente en    
 vrugte beter as gevriesde    
 groente en vrugte?

 Wat is Ben, Ken en Zen se    
 naskoolse diens?

Vriende bedien

Boetie en Koen

43
Oe
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Klein Boetie het seergekry.
Klein Boetie het begin huil.

Mammie kom toe gou-gou.
Sy gee vir hom ’n soen.
Skielik is hy baie beter.
Tog snaaks wat ’n soen kan doen!

Klein Boetie  
het gehardloop.

Klein Boetie 
het geval.
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Koen, Koen, maak reg my skoen.
Ja, Mevrou, dit sal ek doen.
Koen, Koen, maak dit sterk.
Ja, Mevrou, dit is my werk.

Koen, Koen, is my skoen klaar? 
Ja, Mevrou, betaal my maar.
Koen, Koen, ek het nie geld nie.
Dan kan jy jou skoen nie kry nie!
Dag, Koen. Dag Mevrou-sonder-skoen!
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Boetie en Koen

Die tweeling 

49

2299

48

Vrae

 Hoe het Boetie seergekry?

 Wat maak alles beter  
 as jy seer kry?

 Wat was Koen gevra  
 om te doen?

 Hoekom het Mevrou nie haar    
 skoen teruggekry nie?
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“Gus is my broer,” s° Sus.
“Sus is my suster,” s° Gus.
“Ons is ’n tweeling,” s° Sus en Gus.

“Gus is ons seun,” s° Pappa.
“Sus is ons dogter,” s° Mamma.
“Hulle is ’n tweeling.
“Maar hulle verskil tog die een  
van die ander.”
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“Daar is vier lede in ons familie.
“Almal is lief vir mekaar,” s° Mamma.
“Ons leef in vrede.”
“Sus en Gus is goeie kinders,” s° Pappa.

“Ons verjaar in September,” s° Sus.
“Ons gaan ’n teepartytjie hou,” s° Gus.

“Al ons vriende sal daar wees,” s° Sus.
“Ons gaan eet, dans en sing!”
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Die tweeling

Ken in die Kaap

55

Vrae

 Wat is ’n tweeling?

 Watter woord vertel ons dat   
 Sus en Gus nie dieselfde is nie?

 Wanneer verjaar Sus en Gus?

 Wat beplan hulle vir hulle    
 verjaarsdagpartytjie?
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Klim in die kar, Ken!
Ons gaan Kaapstad toe.
Ons gaan in die Kaap kuier.

Ken sien baie winkels.
Hy sien winkels wat klere en 
kruideniersware verkoop.
Hy sien koff ie en koekstalletjies.
Lekker kitskos is ook te koop.
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Kyk, Mamma! Kyk hier!
Hier is ’n kat en haar katjies.
Hulle is te koop.
Kan jy vir my ’n katjie koop?

Kietsie is my nuwe kat.
Sy is my kat van die Kaap.
Sy kom l° op my skoot.

Sy krul en krap.
Slaap, Kietsie, slaap.
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Ken in die Kaap 

Vrae

 Waar gaan Ken kuier?

 Noem die winkels wat  
 Ken in the Kaap sien.

 Wat is jou gunsteling kitskos?

 Waarom het Mamma vir  
 Kitsie gekoop?

 Hoe l° Kitsie op Ken se skoot?

Huis is tuis 
3131

ui
60 61
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Die uil  
en die aap.

“Ek woon in ’n woonstel,” s° Win.
“Die hele familie is daarin tuis.
Op die tweede verdieping is ons huis.
Ek hou daarvan om in die hysbak te ry.”

Elkeen het ’n huis.
Die kat en die muis.

Selfs die koei  
en die skaap.

6362



6564

Ron s°: “My huis is klein.” 
“Ons het puik blomme in die tuin.”
“As jy ons huis soek... 
Dit is die huis op die hoek!”

“Daar is huise op die water,  
in rotse en in tente,” s° Juffrou. 
Maar waar ook al jy gaan,
Noord, Suid, Oos of Wes,
jou huis is altyd bes!
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Huis is tuis

Vrae

 In watter tipe huis woon Win?

 Hoekom hou Win daarvan om  
 in die hysbak te ry?

 Watter woord s° vir ons dat   
 Ron pragtige bloome in haar   
 tuin het?

 Noem een ding wat jou huis    
 spesiaal maak.

Dino onthou 
3232

Ou
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Lank, lank, gelede…
Die aarde was koud.
Die hemel was blou.
Die see was sout.
Daar was geen re±n nie,  
net dou.
Alles was net woud.
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Daar was geen mense.
Net reusediere het rondgedwaal.
Hulle was so groot soos monsters.
Hulle was so sterk soos staal.
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Kan jy jou dit verbeel?
Sou jy elke dag saam  
met hulle kon leef ?

Sou jy met hul kleintjies kon speel? 
Sou jy hulle kos kon eet?
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Nou in ons tyd leef hulle nie meer nie.
A-pat-o-sou-rus,  
Bron- to- sou-rus,  
Steg-o-sou-rus,
Het-er-o-don-to-sou-rus en  
Ty-ran-o-sou-rus.
Skud jou lyf en buig jou knie±.
Oefen en doen die Dinosourusdans.
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Dino onthou 

Vrae

 Hoe lank gelede het    
 dinosourusse gelewe?

 Wat beteken:  
 “So sterk soos staal”?

 Wat sien jy in jou verbeelding  
 as jy aan dinosourusse dink?

 Wat is die langste     
 dinosourusnaam in die storie?

Rympies
3333

Eu
77
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Daar is ’n ou reus met ’n baie klein neus.
Hy staan by sy deur en wag vir  
mense se geur!
Maar sy neus is te klein en die geur  
is te swak.
Nou eet hy net groenboontjies vanaf  
die rak.
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Daar is ’n swart kat in ’n 
kasteel op die heuwel.
Hy dra ’n gekleurde hoed en 
aan elke poot, ’n stewel.
Sy voetstappe dreun, en hy 
begin kreun.
Want een stewel is te groot en 
die ander een te klein.
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Daar is ’n verkleurmannetjie in die bos.
Hy kan verkleur as jy hom steur.
Hy sit op ’n tak en wag stilletjies  
vir sy kos.
Sy opgerolde tong kan hy gou-gou 
laat los.
Hy vang klein insekte en eet dit sonder 
om te mors.
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Daar is ’n seun, Lui Lennie, nog in sy jeug.
Hy hou nie van werk nie.
En hy wil nie speel nie.
Hy sit onder ’n boom en kla dat  
sy rug jeuk.
Lennie, dit is te laat. Jou beurt is verby!
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Rympies

Vrae

 Hoekom staan die ou reus  
 by die deur?

 Waar woon die swart kat?

  Wat beteken:  
 “Sy voetstappe dreun?”

 Waarom word ’n      
 verkleurmannetjie so genoem?

 Wat makeer Lennie in  
 die storie?

Ons eie prente 
3434

Ei
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Lil wys na haar prent.
”Die meisie reis.
Sy reis met ’n trein.
Dit is ’n klein trein.
Die trein reis na Mitchells Plein.”

Win wys na sy prent.
”Die boot seil.
Die boot seil na ’n eiland.
Op die eiland is daar reiers en  
Keiser pikkewyne.
Hulle l° eiers op ’n steil heuwel.”
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Nan wys na haar prent.
”Pappa braai.
Ons sit onder ’n eikeboom.
Ons geniet die braaivleis.
Eina! Daar val ’n akker op my toon.”

Gus wys na sy prent.
“Die skape wei.
Die wagter lei hulle na ’n vlei.
Ek hou van diere! Dit is ’n feit.
Hier vorm ek ’n skaap van speelklei.”
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Ons eie prente 

Vrae

 Waarnatoe ry die trein?

 Watter soort diere is daar  
 op die eiland?

  Wat geniet jy as julle  
 ’n braai het?

 Wie lei die skape?

 Wat kan jy met speelklei vorm?

Skoolkonsert
3535
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Dit is tyd vir die skoolkonsert!
Dit is tyd vir musiek, sing en dans.
Lil gaan dans.
Sy gaan met haar maats dans.

Haar dansrok is van sy en net gemaak.
Dit lyk soos ’n web om haar lyf.
Op haar kop is daar ’n silwer kroon.
Sy blink van kop tot toon.
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Die saal is vol mense.
Elke ma, pa, ouma en oupa hou hul 
kinders dop.
Almal is trots!
Die program loop vlot!

Die dans is die laaste item.
Dit is Lil se groep wat skitter en blink.
Die gehoor staan op.
Hulle is die beste!
Dit is wat almal dink.
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Skoolkonsert

Vrae

 Wat gebeur alles by die  
 skoolkonsert?

 Beskryf hoe Lil in haar  
 dansrok lyk.

  Hoekom voel al die ouers trots?

 Hoe weet jy dat Lil se groep die  
 beste was?

 Wat beteken: “Sy blink  
 van kop tot toon”?

Krieketseisoen
3636
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Kom, maats.
Dit is krieketseisoen.
Kom nou!
Ons gaan krieket speel.

Ek hou van krieket.
Hou julle ook van krieket?
Meisies kan ook speel.
Ons moet elke dag oefen!
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Kom, Win! Kom, Dez!
Kom oefen saam!
Jy moet ook speel, Ken!
Speel saam, asseblief !

Goeie spanwerk is belangrik.
Dit kos harde werk en toewyding.
Ons speel vir ons skool.
Die Alpha Skool krieketspan!
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Krieketseisoen

Vrae

 Wie roep die maats om krieket   
 te kom speel?

 Is krieket net vir seuns?  
 Gee ’n rede vir jou antwoord.

  Waarom is oefen so belangrik  
 as jy krieket speel?

 Hoe belangrik is spanwerk  
 in krieket?

 Vir watter span speel die maats?

Vriende van die veld
3838
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Vaan is ’n klein vos.
Vollie is ’n groot volstruis.
Vaan en Vollie woon in die veld.
Hulle is vriende van die veld.
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Vaan slaap in ’n gat onder die grond.
Vollie staan met sy kop op die sand.

Vaan se pels en stert hou  
hom veilig en warm.
Vollie se pluimvere is sag en donserig.
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Vaan s°:
“My stert gebruik ek soos ’n vlag.
So praat ek met my familie.
Dit help my ook om te balanseer.
Ek is ’n klein, silwer vos.”
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Vollie s°:
“Ek is die grootste vo±l.
Ek kan nie vlieg nie, maar ek kan 
vreeslik vinnig hardloop.
Ek het ’n baie lang nek en groot o±.
Ek is ’n groot, vaal volstruis!”
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Vriende van die veld

Vrae

 Waar woon Vaan en Vollie?

 Wat hou Vaan warm?

  Hoe praat Vaan met sy familie?

 Hoekom is Vaan se stert  
 so belangrik?

 Beskryf Vollie die volstruis.

Plakkers

Eu Ei
Ie Oe Ui Ou

Aa Ee Oo Uu

Kies die klank. Plak dit by die storie.
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