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Geïntegreerde Huistaal- en Lewensvaardigheidsprogram

Grootboek (GB)
Elke week:
• Inligtingsteks vir Aanvangskennis
• Storie vir Gedeelde Lees
• Onderwysersaanwysings vir die gebruik van hierdie teks

Onderwysersgids (OG)
Elke week:
• Oorsig van die week-breinkaart
• Oorsig van voorbereiding, GBL, OW  

en assessering
• Hardoplees-storie
• Volgorde van lesplanne, met foto’s
• Verwysings na Leerderaktiwiteitsboek-  

en Grootboek-bladsye
• Assesseringsaktiwiteite

Leerderaktiwiteitsboek (LAB)
Elke week:
• Gedeelde Lees-storie van GB
• Inligtingsteks van GB
• Aktiwiteitsbladsye vir Skryf, Handskrif en Klanke
• Aktiwiteitsbladsye vir Lewensvaardigheid: Aanvangskennis  

en PSW, en Skeppende Kunste
• Bladsye vir Onafhanklike Werk tydens GBL-periode
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Weeklikse rooster, Kwartaal 1

GRAAD 1 (Maksimum HT: Tydrooster plus volle LV-kurrikulum)

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG

15 
min 

Oggend-
byeenkoms

Oggend-
byeenkoms

Oggend-
byeenkoms

Oggend-
byeenkoms

Oggend-
byeenkoms

4 x 85 
min 

1 x 55 
min

Wiskunde*

15 
min

Luister & Praat

Luister & Praat

Aanvangs-
kennis en PSW

Luister & Praat
Liggaams-
opvoeding

Buite15 
min

Gedeelde 
Lees 1 Prent-
bespreking

Luister 
en Praat, 

hardoplees, 
woordeskat, 
begripsvrae

15 
min

Aanvangs-
kennis en PSW

Gedeelde Lees Gedeelde Lees
Gedeelde Lees, 
vasleggingsdag 

3

Gedeelde Lees, 
vasleggings-

dag 3

15 
min

Aanvangs-
kennis en PSW

Gedeelde Skryf
20 min

Onafhanklike 
Skryf

20 min

Onafhanklike 
Skryf

20 min

15 
min

Liggaams-
opvoeding
Binnehuis

Liggaams-
opvoeding
Binnehuis

Liggaams-
opvoeding
Binnehuis

Liggaams-
opvoeding
Binnehuis

Aanvangs-
kennis en PSW

30 
min

Klanke & 
Handskrif

Klanke & 
Handskrif

Klanke & 
Handskrif

Klanke & 
Handskrif

Klanke & 
Handskrif

30 
min

Groep-
begeleide Lees 
en Onafhank-

like Werk
(2 groepe x 

15 min)

Groep-
begeleide Lees 
en Onafhank-

like Werk
(2 groepe x 

15 min)

Groep-
begeleide Lees 
en Onafhank-

like Werk
(2 groepe x 

15 min)

Groep-
begeleide Lees 
en Onafhank-

like Werk
(2 groepe x 

15 min)

Groep-
begeleide Lees 
en Onafhank-

like Werk
(2 groepe x 

15 min)

30 
min

Liggaams-
opvoeding

Buite
Visuele Kunste Visuele Kunste

Uitvoerende 
Kunste

Uitvoerende 
Kunste

30 
min

EAT* EAT* EAT* EAT* EAT*

15 
min

2de AT* 2de AT* 2de AT* 2de AT* 2de AT*

* Word nie in hierdie lesplanne vervat nie
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Assesseringsplan Kwartaal 1
• Kontrolelyste vir deurlopende assessering is agterin hierdie Onderwysersgids.
• Party bladsye in die Leerderaktiwiteitsboek het ’n robotassesseringsinstrument onderaan die 

blad om die leerder se progressie aan te teken.

• Grondynassessering word in Week 3 en 4 gedoen om leerders in groepe te verdeel vir GBL om 
te verseker dat die leerders in ’n groep min of meer dieselfde vaardigheidsvlakke het. (Sien 
bladsy 184.)

• Take vir formele assessering is agterin die Leerderaktiwiteitsboek.
• Assesseringsprosedures, merkkriteria en ’n puntestaat vir die formele assesseringstake is agterin 

hierdie Onderwysersgids.

Formele Assesseringsaktiwiteite, Kwartaal 1

Week 3–8 Aktiwiteit 1 Luister en Praat/Lewensvaardigheid OG-bladsy 185

Aktiwiteit 2 Luister en Praat/Lewensvaardigheid OG-bladsy 185

Week 4 Aktiwiteit 3 Skryf LAB-bladsy 42
OG-bladsy 186

Week 5 Aktiwiteit 4 Skryf LAB-bladsy 93
OG-bladsy 186

Week 7 en 8 Aktiwiteit 5 5A Klanke en Handskrif LAB-bladsy 196
OG-bladsy 188

5B Luister en Praat LAB-bladsy 197
OG-bladsy 188

5C Lees en Begrip LAB-bladsy 198
OG-bladsy 189

5D Lees en Begrip LAB-bladsy 199
OG-bladsy 189

Gedeelde Lees-stories
Wanneer u Gedeelde Lees op die mat doen, gebruik die Grootboek. Die Gedeelde Lees-stories is 
ook in die Leerderaktiwiteitsboek, sodat:
1. Leerders na die prente kan kyk en die stories vir hulself of ’n maat buite die Gedeelde Lees-tyd 

kan “vertel”.
2. Leerders die stories self kan lees, sodra hulle in staat is om te lees.
3. Die stories vir Lees in pare of Onafhanklike Lees in die klas gebruik kan word.
4. Ouers en versorgers die stories vir of saam met die leerders tuis kan lees.
5. Leerders die stories voor op hul lessenaars kan hê tydens Gedeelde Lees – vir fisieke afstand.
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Klim die Leesleer
V

ro
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 v
lo

tl
es

er

5
Leesster

Ek kan langer tekste lees
•  Lees 4 of meer sinne
•  Lees hardop of stil
•  Herken hoë frekwensie-

woorde
•  Klank onbekende woorde
•  Lees vlot, let op na leestekens
•  Beantwoord hoër orde-vrae

Ek benodig
•  Meer dinge om te 

lees.
•  Oefen lees in GBL en 

op my eie.

4
Leesvuurpyl

Ek kan Verstaan wat ek lees
•  Voorspel betekenis vanuit die 

titel/illustrasies
•  Let op na leestekens
•  Lees met uitdrukking
•  Beantwoord vrae

Ek benodig 
•  Leer my, asseblief.
•  Oefen lees in GBL en 

op my eie.

V
ro

eë
 L

es
er

3
Leesson

Ek kan Hardop lees
•  �Klank woorde
•  �Herken hoë frekwensie-

woorde
•  �Lees 1–3 kort sinne hardop
•  �Lees hulle teen ’n goeie pas

Ek benodig
 •  �Help my om dit te 

klank.
 •  �Gee vir my HF-

woorde om te leer.
 •  �Oefen lees in GBL.

2
Leesarend

Ek kan Letters herken
•  �Tel letters in ’n woord
•  �Sê watter letters is dieselfde
•  �Benoem klanke
•  �Vind hoofletters

Ek benodig
 •  �Leer my, asseblief.
 •  �Kyk saam met my na 

die alfabet.
 •  �Oefen lees in GBL.

O
nt
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ke

nd
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se

r

1
Leesvoëltjie

Ek kan Klanke in woorde hoor
• �Klap klankgrepe 
• �Tel klankgrepe
• �Sê beginklanke
• �Sê eindklanke
• �Tel die klanke in ’n woord
• �Herken die klank wat nie pas 

nie

Ek benodig
• �Leer my, asseblief.
• �Gee vir my ’n paar 

voorbeelde.
• �Oefen lees in GBL.
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Oorsig van GBL-aktiwiteite vir Graad 1
Groepbegeleide Lees (GBL) is die KABV leesaktiwiteit wat voorsiening maak vir gedifferensieerde 
onderrig. Leerders werk in klein groepies van dieselfde vaardigheidsvlak saam met die onderwyser. 
Intussen doen die res van die klas Onafhanklike Werk in die LAB. In Kwartaal 1, word GBL stadig 
bekendgestel, eers nadat leerders onafhanklike werk bemeester het.

Kwartaal 1
Gedrukte tekskonsepte
Gebruik die LAB of Grootboek en die GTk-
kontrolelys (sien bladsy 207). 
• Vra die vrae op die kontrolelys. 
• Heronderrig onbekende konsepte op die plek.

Ontluikende Lees
Gebruik Gedeelde Lees-stories of storiebundel.
• Doen die aktiwiteite op die Leesleer. 
• As die groep die konsep verstaan, beweeg  

na die volgende vlak/aktiwiteit. 
• As die groep sukkel, doen meer aktiwiteite  

op daardie vlak.

Kwartaal 2–4
Vroeë lees
Gebruik die leeskaarte, gegradeerde leesboeke of die stories in die storiebundel. Dit kan drie 
lesse neem om hierdie aktiwiteite met elke storie te voltooi.
• Voor lees: Onderwyser fasiliteer woordstudie, voorspelling en steieraktiwiteite.
• Eerste keer lees: Leerders oefen onafhanklike (fluister) lees, dekodering en begrip. Op elke 

bladsy vra die onderwyser vrae om dit te toets.
• Tweede keer lees: Leerders lees hardop om vlotheid te bevorder; onderwyser luister en help 

die leerders.
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Kies aktiwiteite soos die volgende.

(1) Buite (30 min, slegs Maandae en Vrydae)

Warm op (5 min)
• Hardloop op tone soos feetjies/stamp voete soos ’n reus/gly soos 

’n swaan.
• Raak tone. Reik boontoe.
• Volg my instruksies: Loop sywaarts/draai links/draai regs/hurk/

spring op.

Groepaktiwiteite (20 min)
Stel elke week vier 
aktiwiteitstasies op. 
Verdeel die klas in 
vier groepe. Elke 
groep roteer deur 
twee aktiwiteite op 
Maandae en twee op 
Vrydae te doen. Hier 
volg ’n paar idees.

Lokomotoriese
• Ontwyk en stap in verskillende rigtings.
• Gebruik sintuie: luister na instruksies terwyl julle rondbeweeg.

Ritme:
• Spring tou terwyl ’n rympie opgesê word.
• Klap hande in pare terwyl ’n rympie opgesê word.
• Springblok-speletjie (Hop-scotch)

Lateraliteit:
• Spring op linker- en regterbene (volg die leier).
• Gooi ’n bal deur ’n hoepel met linker- en regterhande.
• Ontwyk en stap in verskillende rigtings.

Balans:
• Loop op ’n tou: sywaarts/vorentoe/agtertoe.
• Doen dit met hande op die heupe/agter die rug/na die kante 

uitgestrek.
• Ontwykingspeletjies en verander rigting rondom kegels.

Koördinasie:
• Gooi ’n bal na ’n teiken met dominante/nie-dominante hande.  

Tel jou suksesse.
• Skop ’n bal na ’n teiken met dominante/nie-dominante bene.  

Tel jou suksesse.
• Gooi en vang ’n boontjiesakkie.

Onderrig van Liggaamsopvoeding

LO: Aktiwiteit-
stasies

Aktiwiteit 1
Groep 1

Groep 4
Aktiwiteit 4

Groep 3
Aktiwiteit 3

Aktiwiteit 2
Groep 2
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• Stel ’n danspatroon op met 4-6 herhalende bewegings.
• Klimraam – hang aan arms en gebruik die oorhandgreep om voort te beweeg.

Sport en speletjies
• Speel eenvoudige tradisionele speletjies. Bespreek eers 

die reëls.
• Volg die leier.
• Hardloop resies op tone/agteruit/deur te 

spring/“kruiwastoot”/“loop soos ’n krap”
• Bewegingspeletjies – dek die konsepte van grootte, afstand, 

ruimte en getal.

Ruimtelike oriëntasie
• Hardloop in verskillende rigtings sonder om in mekaar vas 

te hardloop en gebruik die volle beskikbare ruimte.
• Vorm rye/sirkels.
• Hindernisbaan: Spring oor/beweeg onderdeur hindernisse, 

kruip, klim, spring, ensovoorts.

Afkoel (5 min)
• Vir 6 tellings: asem in, hou, en blaas uit.
• Maak asof jy ’n blom pluk en daaraan ruik/maak asof jy  

’n saadjie is wat ’n plantjie word.
• Strek verskillende liggaamsdele sittend of staande.

(2) Binne (15 min, Maandag tot Donderdag)
Warm op (4 min)
• Ritmiese klap-/klik-/stamp-aktiwiteite, gelei deur 

verskillende leerders.
• Buig af om tone te raak, strek boontoe.
• Laterale strekke.
• Hardloop op die plek (veral in die winter).

Moontlike aktiwiteit (8 min)
• Sing ’n liedjie terwyl liggaamsaksies uitgevoer word, soos 

die sing van alfabetliedjies (skakel met die klank van die 
week). [insert the Whatsapp bott stamp for alphabet songs]

• Vryf die maag en tik terselfdertyd, so vinnig as moontlik 
die kop.

• Maak figure van ag met arms, en kruis die middellyn.
• Vingeroefeninge soos klik van vingers, klap van vingers, raak 

met vingers aan duim, maak hand oop en toe.
• Gee ’n bal aan van een lid van die groep na ’n ander, met 

hande/elmboë/kenne.

Koel af (3 min)
• Haal diep asem.
• Buig af om tone te raak, strek boontoe.
• Inspanning en ontspanning, begin by tone en beweeg boontoe tot by kop.
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Hoekom?
• Om perseptueel-motoriese vaardighede, hand-oog-koördinasie en konsentrasie te ontwikkel.
• Om konsekwente lettervorming, posisionering, spasiëring, sterk potloodbeheer te ontwikkel.
• Om die vermoë te ontwikkel om vinnig, doeltreffend en leesbaar te skryf.

Neem kennis: Handskriflesse leer lettervorming (m.a.w. dit is tegnies). Skryflesse leer hoe om idees 
saam te stel en dit op papier te sit.

Hoe?
• In FundaWande word lettervorming met klanke verbind. Die skryf van die letter lê die klank vas 

en omgekeerd.
• Handskriftake word in oefenboeke gedoen. Gebruik bladsye soos per distriksinstruksies.
• Stappe in ’n handskrifles:

1. Deel oefenboeke en skerp potlode uit.
2. Verseker goeie postuur, plasing van papier en die regte potloodgreep.
3. Onderwyser skryf die teikenletter op die bord terwyl sy die handbewegings verduidelik.
4. Leerders skryf die letter met hulle vingers op die banke terwyl hulle die handbewegings nasê.
5. Onderwyser skryf weer die letter op die bord en wys die posisionering op die lyne.
6. Leerders skryf een letter. Onderwyser gaan dit na.
7. Leerders voltooi ’n ry met letters.
8. Onderwyser skryf weer ’n keer die letter op die bord en verduidelik die handbewegings.
9. Leerders skryf nóg ’n ry letters en gebruik ’n vinger vir spasiëring.
10. Leerders gebruik ’n sterretjie, ’n kolletjie of ’n sirkel om hulle beste letter te identifiseer.
11. Onderwyser kan ’n patroon voorsien om te kopieer.
12. Daar moet van vroeg af geoefen word om die letters in woorde te gebruik.

Onderrig van Handskrif
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• Die onderwyser stap vir die volle duur van die les deur die klas om na te gaan wat die leerders 
doen, die leerders te prys en te help. Kyk vir:
1. Korrekte potloodgreep.
2. Postuur by die bank.
3. Korrekte lettervorming (begin by die regte plek, eindig by die regte plek).
4. Posisionering op die lyne, indien lyne gebruik word.
5. Spasiëring tussen letters in die rye en in die woorde.
6. Drukking van die potlood op die bladsy.
7. Helling/skuinste (konsekwent).

Onderrig van Visuele Kunste (2D)

• Vir die meeste van die Visuele Kunste-lesse (2D) in die Funda Wande-program, moet die 
onderwyser die leerders voorsien van papier om op te teken of te verf. Dit kan A4-kopieerpapier 
wees, maar groter papier mag ook gebruik word.

• Leerders moet hul name bo-aan hul werk skryf en dit moet in die klaskamer teen ’n aansteekbord 
of aan ’n tou wat oor die klas gespan is, uitgestal word.

• As jy nie toegang tot verf en kwaste het nie, probeer om by ’n graad R-klas te leen.
• Laat leerders toe om hulself uit te druk en die storie van hul kuns te vertel.
• Moedig hulle aan om die hele stuk papier vir hul kuns te gebruik en om die gebruik van kleur en 

lyn te ondersoek.
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WEEK 1

Oorsig van die week

Begin skool

Hardoplees-storie
• Storie met illustrasies in die 

Grootboek: Lui Lennie
• Vertel die storie

Roetines, speletjies, 
aktiwiteite

• Roetines vir 
klaskamerbestuur

• Speletjies vir binne en 
buite Gedeelde Lees-

aktiwiteite
• Lees naamkaartjies

• Lees etikette

Skryfwerk-aktiwiteite
• Teken, kleur in en 

trek die stippellyne/
prente na

Tema:  
Oriëntasie 
Week 1:  

Begin  
skoolLe

w
en

sv
aa

rd
ig

he
id

Luister & Praat 

Lees &

 S
kr

yf
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WEEK 1 Begin skool

1. Voorbereiding

• twee naamkaartjies vir elke leerder
• kleefband
• oefeningboeke of velle papier

Opsioneel: Maak ’n plakboek met prente. Plak op elke bladsy twee prente van voorwerpe wat op 
een of ander manier gekoppel is.

2. Gebruik plakboek vir hierdie speletjies:

Gebruik die Hulpbronne vir Week 1  
in die Grootboek, of u eie plakboek 
met prente.
• Geheue: Maak die boek toe en kyk 

wie al die voorwerpe kan onthou.
• Kies: Hou jy van dit of dat?
• Raai: Dit is geel en lekker om te 

eet. Wat is dit?
• Vergelyking: Hoe is dit dieselfde? 

Hoe verskil dit?

Dag 1: Deel naamkaartjies uit aan 
leerders met hul aankoms.  
Plak naamkaartjies  
op lessenaars.

Dag 2 & 3: Hou naamkaartjies op en 
roep die name uit.

• Hallo en welkom, Tina! • Pas jou naam by die naam op die 
lessenaar.

3. Luister en Praat: Name en groete 
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WEEK 1Begin skool

4. Luister en Praat: Storietyd 

Lui Lennie
Dag 1 van Grootboek
Daar was eens ’n seun 
met die naam Lennie. Hy 
was agt jaar oud. (Hoe 
oud is jy?)

Maar hy was ’n baie 
lui seun. (Allawêreld! Jy is 
tog nie lui nie?)

Hy het die hele dag 
onder ’n boom in die 
skaduwee gaan sit en niks 
gedoen nie.

(Kyk na die prentjie. 
Kan jy sien hoe Lennie 
onder daardie boom sit?)

Maar Lennie se bene en arms en mond het moeg geword 
vir sy luiheid. (Wys my jou bene ... en arms ... en mond.)

Sy arms het gesê, “Lennie, beweeg jou arms. Gaan help 
jou ma om die klere te was.” Maar Lennie het nie beweeg 
nie.

Sy bene het gesê, “Lennie, beweeg jou bene. Gaan help 
jou pa om in die grond te grawe.” Maar Lennie het nie 
beweeg nie.

Sy mond het gesê, “Lennie gaan help jou boetie om ’n 
boek te lees.” Maar Lennie het nie beweeg nie.

Lennie het onder die boom gesit en niks gedoen nie.
Sy bene en arms en mond het gesê, “Ons moet vir 

Lennie ’n les leer. Ons moet hom leer om nie lui te wees 
nie. As hy nie wil werk nie, sal ons ook ophou werk.”

Lennie het nie opgemerk dat sy bene en arms en mond 
opgehou werk het nie. Hy het net onder die boom gesit en 
niks gedoen nie.

Dag 1: Lees storie   Dag 2: Vertel die storie weer   Dag 3: Sing ’n lied/rympie

Dag 1: Voordat u dit 
lees

Dag 1: Lees die storie. 
Wys die prente op bladsye 
1 tot 4 van die Grootboek.

• Hou jy daarvan om na 
stories te luister? Wie 
vertel vir jou stories?

• Die storie wat ek vir 
julle vandag gaan vertel, 
het prente in hierdie 
Grootboek. (Wys die 
Grootboek.)

• Kyk na die eerste 
prentjie. Wys na die 
seun, die boom, die pa 
en die boetie. Wat doen 
hierdie mense?
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WEEK 1 Begin skool

Dag 2 van Grootboek
Toe het die son begin sak. Dit het begin 
koud word. Lennie het begin honger word. 
Tyd vir aandete, het hy gedink. Ek moet 
binnegaan.

Lennie sê toe vir sy bene, “Beweeg 
bene, ek moet nou binnetoe gaan.” Maar 
sy bene het gesê, “Nee, Lennie. Ons werk 
nie meer nie.”

Lennie het ’n bietjie bang geword. Hy 
het gesê, “Beweeg arms, ek wil vir my 
broer waai om my te kom help.” Maar sy 
arms het gesê, “Nee, Lennie. Ons werk nie meer nie.”

Lennie het nog meer bang geword. Hy het gesê, “Beweeg mond. Ek 
moet vir my ma skree om my te kom help.” Maar sy mond het gesê, 
(Wat dink jy het sy mond gesê?) 

“Nee, Lennie. Nee, ek werk nie meer nie.”
Arme Lennie. Hy kon nie sy bene of sy arms of sy mond beweeg 

nie! (Wat gaan hy maak?)

Dag 3 van Grootboek
Die son het ondergegaan en skielik het 
dit baie donker en koud geword. Lennie 
kon sy ma en pa en broer in die huis 
sien, maar hy kon nie beweeg nie. (Arme 
Lennie)

Hy hoor sy ma roep, “Lennie, Lennie! 
Waar is jy? Kom in vir ete!” (Ek wonder 
wat gaan gebeur? Moet Lennie die hele nag 
buite in die donker bly? Wat dink jy?)

Lennie het begin huil. “Asseblief bene 
en arms en mond, begin asseblief weer 
werk. Ek is koud en honger. Ek wil beweeg. 
Ek sal nooit weer lui wees nie.”

Sy bene en arms en mond het hom 
jammer gekry. Daarom het hulle gesê, 
“Goed, Lennie. Ons sal weer werk. Maar jy 
moet ophou lui wees.”

“Dankie, bene en arms en mond,” sê 
Lennie. “Ek sal nooit weer lui wees nie.”

Dag 4 van Grootboek
Toe spring Lennie op en hardloop vinnig 
huis toe. Hy waai met sy hande en skree, 
“Wag vir my almal. Wag vir my! Ek kom!”

Dag 1: Na die 
lees
• Het jy van 

daardie storie 
gehou? Van 
watter deel het 
jy gehou? Van 
watter prentjie 
het jy gehou?

Dag 3: Rympies
Sê ’n paar 
tradisionele 
rympies of liedjies 
wat die leerders 
moontlik tuis 
gehoor het. 
Moedig hulle aan 
om deel te neem.

Dag 2: 
Hervertelling
• Kyk mooi na 

die prente in 
die Grootboek. 
Watter diere kan 
jy vind? (Kyk vir 
besonderhede). 

• Leerders 
gebruik die 
prentjies en 
vertel die storie 
weer.

• Stel stadigaan 
beurte en 
handreëls in.
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WEEK 1Begin skool

5. Lees en Skryf: LAB-aktiwiteite 

2. Deel die LAB uit en 
onderrig krytroetines.

LAB bladsy 2

LAB bladsy 5

1. Doen ’n toer deur die 
klaskamer.

LAB bladsy 1

LAB bladsy 4

3. Voltooi LAB-bladsye 
1–6 gedurende die 
week. Verduidelik 
elke aktiwiteit.

Hierdie bladsye is 
hoofsaaklik vir die leerders 
se plesier, maar sal hulle 
gewoond maak om kryte te 
gebruik en in te kleur.

LAB bladsy 3

LAB bladsy 6

• Neem een kryt op 
’n slag.

• Sit kryte terug in 
die houer.

Lees saam met die 
leerders die etikette in die 
klaskamer.

Gebruik een kleur om die 
prentjie in te kleur.

Gebruik meer as een kleur 
om die prentjie in te kleur.

Gebruik een kleur om die 
prent na te trek en in te kleur.

Trek die prent na en kleur 
dit in.

Teken ’n prent van Lui 
Lennie.

Gebruik baie kleure om die 
krabbelpatrone in te kleur.
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WEEK 1 Begin skool

6. Aanvangskennis en PSW: Roetines en aktiwiteite 

Roetines om in die eerste dae bekend te stel
Stel hierdie basiese roetines stadigaan in deur positiewe versterking 
te gebruik.
• groete (onderwyser, mekaar, skoolhoof)
• toustaan (doen dit in hoogte om mee te begin om te verhoed dat 

hulle mekaar stoot)
• toilet- en handewasroetines
• gesondheidsroetines (nies, 

hoes, meer handewas)
• speelroetine (waar om 

te speel, wanneer om in 
te kom, hoe om veilig te 
speel)

• middagete-roetine 
(waarheen om te gaan, wat 
om te doen)

• luister na instruksies 
(gebruik ’n sein vir Stop en 
Luister, soos klokkespel op 
jou foon)

Binnenshuise aktiwiteite en speletjies
Plaas aktiwiteite op die lessenaars voor die leerders die oggend 
inkom sodat hulle kan begin “werk” totdat u gereed is om die klas 
te lei. Die aktiwiteite wat u kies, hang af van die hulpbronne by u 
skool. (Die graad R-onderwyser kan dalk uithelp met bronne wat u 
kan leen). U kan verskillende bronne 
op verskillende groepe se lessenaars 
plaas.
• kryte om te teken en papier om op 

te teken
• legkaarte
• voorwerpe om in kleure of vorms te 

sorteer (doppies, lego)
• wol of pypskoonmakers om deur 

karton te ryg
• speelklei of Plasticine vir 

modellering
• blokkies of afvalmateriaal  

(bv. klein boksies) om te bou
• leie en kryt om te teken
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WEEK 1Begin skool

Buitelugaktiwiteite en -speletjies
Die leerders sal aanvanklik baie buitelugspeletjies moet speel. U moet 
buite oor hulle toesig hou. Aktiwiteite sluit in:
• hardloop- of springwedrenne
• vang en gooi ’n bal of ’n boontjiesak
• sirkelspeletjies (soos kat en muis)
• aasjag (vind een blaar, ’n klein klip, ’n grashalm, ’n stuk rommel)
• hindernisbaan rondom die speelgrond (soos: draai om die pad, 

spring drie keer, onder die boom, ens.)
• volg die leier
• Simon sê
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Wat ek kan doenWEEK 2

18

Oorsig van die week

Sigwoorde
Eie naam, kan

Klanke
Klanke 

in name; 
dieselfde of 
verskillend?

Liggaamsopvoeding
• Binne

• Buite (Maandag en Vrydag)
Dit is deel van Lewensvaardigheid. 

Maandag en Vrydag: binne en 
buite. Dinsdag en Donderdag: 

slegs binne.

Persoonlike en Sosiale 
Welsyn en PSW
• Maak vriende

• Opeenvolgende 
diagram:  

Gedeelde Lees

Skeppende  
Kunste

My gesig; 
klaskamerreëlsrap

Gedeelde en 
onafhanklike 

skryfwerk
Tekening:  

Wat ek kan 
doen

Handskrif
Potloodgreep; 
lyne en sirkels

Mondelinge woordeskat
• Werkwoorde vir aksies

• Volgorde: eers, 
volgende, dan, laastens Lied/gedig

As jy bly is 
en jy  

weet dit

Hardoplees-storie
Eerste  

skooldag

Grootboekstorie
Wat kan jy doen?

Gedrukte 
tekskonsepte
Boek, omslag, 
woorde, bladsy

Tema:  
Ek 

Week 2 en 3:  
Wat ek kan 

doen

Mondeling

Lees

Skryf
Klanke

Le
w

en
sv

aa
rd

ig
he

id
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WEEK 2Wat ek kan doen WEEK 2

Gids vir Onafhanklike Werk (OW)-bladsye vir Week 2 

Leer OW-roetine. Alle leerders doen dieselfde werk, met onderwysermonitering.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

1 2 3 4 5 6 7 8

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Liggaamsopvoeding
LO (binne) Maandag tot Donderdag vir 15 min voor Klanke
Sien bladsy 8 vir moontlike aktiwiteite. 

LO (buite) Maandag en Vrydag vir 30 min
Berei vier aktiwiteite vir die week voor. Sien bladsy 7 vir moontlike aktiwiteite. 
Verdeel die klas in vier groepe. Elke groep doen twee aktiwiteite op Maandag en nog twee 
op Vrydag.

Voorbereiding: Materiaal vir hierdie week
• Maak flitskaarte:

kan
  

kop
  

vang
  

huppel
• naamkaart of naam op ’n ysstokkie



WEEK 2

1. Register

• Staan op as jou naam 
met die klank A (dan B, 
C, ens.) begin.

• Wie is nie vandag hier 
nie? Met watter klank 
begin hul name?

2. Verjaarsdag

Sing die verjaarsdaglied.

3. Weerkaart

Hoe lyk die weer vandag?

20

Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op die register, verjaarsdae en die weer.

Oggendbyeenkoms

Onafhanklike Werk
Klanke &  
Handskrif

Luister  
& Praat

Wiskunde
 Aanvangskennis  

en PSW

LO (binne)  LO (buite)



WEEK 2

2. Luister en Praat: Wie is in ons klas? 

Hersien die name van die leerders in die klas op ’n aangename manier. Gebruik die leerders 
se naamkaarte.

4. Aanvangskennis en PSW: Gedeelde Lees-roetine 

Wys en oefen die Gedeelde Lees-roetine.
• Leer die GL-liedjie: Dit is hoe ons mat toe gaan.
• Wys groepe om in rye te sit. Ruil die orde van die 

rye elke dag.
• Oefen. Wees uitdruklik wanneer jy die leerders prys 

vir korrekte optrede.
• Identifiseer ander roetines (soos toiletroetine, 

voedingsprogramroetine, 
einde-van-die-dagroetine, pouseroetine).

Hoe om ’n roetine te leer

N V W O P

Noem
Noem die roetine 
en leer die lied/
rympie daarvan.

Verduidelik
Gebruik 
beskikbare 
beeldmateriaal. 
Hou dit kort en 
duidelik.

Wys
Vra ’n leerder om 
jou te help.

Oefen
Lei dit deur 
instruksies te 
gee.

Pas dit toe
Laat leerders dit 
op hul eie doen.

Terugvoering
Prys die leerders vir wat hulle goed doen. Byvoorbeeld, “Ek hou van hoe Sannie sit met bene 
gekruis en hande in haar skoot. Dit help ons almal om te leer. Welgedaan, Sannie.”

21

Maandag

3. Aanvangskennis en PSW: Opeenvolgende diagram 

Gaan na bladsy 5 van die  
Grootboek. Hierdie plakkaat  
vertel wat ons tydens Gedeelde  
Lees-tyd moet doen.
Wys die plakkaat en stel  
die vrae.

Vir fisieke afstand

Gebruik die 

plakkaat in die 

Leerderaktiwiteitsboek. 

Skryf die woorde groot 

op die bord en lees 

saam.

C VID-19
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WEEK 2

Terugvoering
Indien verkeerd: Probeer weer, Storm. Luister 
na die eerste klank as jy jou naam sê. Wie 
kan help?

2. Klas speel die naamspeletjie.  
(20 min)

5. Klanke: Naamspel  

6. Handskrif  

1. Wys die naamspeletjie. (2 min)

1. Wys hoe om die aktiwiteit op 
bladsy 12 in die LAB te voltooi. 
(3 min)

Maandag

2. Leerders voltooi bladsy 12. (5 min)

Terugvoering
Loop rond. Help leerders om op die taak te 
konsentreer. Kyk na potloodgreep.

• Ek is Juffrou May. Die naam May begin 
met die klank MMMMM.

• Wat is jou naam en watter geluid hoor jy 
aan die begin van jou naam?

• Hou jou potlood mooi vas.
• Voltooi die tekeninge.

Wat moet ek byvoeg sodat my tekening 
meer soos ek lyk?

• Leerder: My naam is Storm, my naam 
begin met die klank SSSSS.

• Klas: Hallo, Storm.
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WEEK 2

7. Onafhanklike Werk 1 

Berei hierdie week voor vir die Groepbegeleide Lees-tyd deur leerders gewoond te maak om op 
hul eie te werk. Oefen die roetine vir Onafhanklike Werk (OW). Prys hulle.

Maandag

3. Wys leerders hoe om 
’n potlood vas te hou. 
(5 min)

1. Stel die OW-sein 
bekend. (10 min)

2. Verduidelik waar hulle 
die oefenbladsye kan 
vind. (2 min)

• Knyp potlood tussen 
duim en wysvinger.

• Potlood rus op 
middelvinger. Laaste 
twee vingers krul in die 
rigting van die handpalm.

• Sit regop met voete plat 
op die vloer.

• Soek die oefenbladsye 
met die gekleurde strook 
aan die lang kant. Sien 
jy die krokodil met die 
nommer?

• Wys my.
• Voltooi elke dag twee 

bladsye.

Kom ons oefen:
• As jy die sein hoor, moet 

jy soos ’n standbeeld bly 
staan. 

• Gaan stil na jou 
lessenaar. 

• Maak gereed om 
te werk.

4. Demonstreer hoe om vertikale lyne 
te trek. (3 min)

5. Leerders voltooi bladsy 22 in die 
LAB. (10 min)

• Begin bo, gaan reguit af.
• Maak ’n lyn in die lug/op jou lessenaar/op 

jou been.

• Trek lyne van die bal na die hande.
• Bly in die lyne.
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DinsdagWEEK 2

Luister  
& Praat

WiskundeOggendbyeenkoms

Onafhank- 
like Werk

Klanke &  
Handskrif

Gedeelde Lees 1  
(begrip)

Visuele  
Kunste

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op nuus.

My nuus
Die klas gebruik die nuusraam 
om iets te vertel wat gister op 
skool gebeur het.

 Aanvangs- 
kennis  

en PSW

LO 
(binne)
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Dinsdag WEEK 2

2. Luister en Praat: Storietyd 

Dit is ’n eenvoudige storie wat die leerders se eie ervaringe aan die begin van hul skoolloopbaan 
weerspieël. Die belangrikste punt is om aan leerders te verduidelik dat daar baie dinge is wat hulle 
alreeds kan doen, nog voordat hulle met die skool begin het. Die storie illustreer ook hoe ’n leerder 
hom-/haarself kan voorstel.

Eerste skooldag
Dalu is so bang. Dit is die eerste dag van skool. 
“Ek kan nie lees of skryf nie. Sal hulle nie vir 
my lag as ek skool toe gaan nie?” vra hy.

“Natuurlik nie,” sê sy ma. “Jy sal leer om 
te lees en skryf en om somme doen. Daarom 
gaan jy skool toe. Maar jy het al geleer om baie 
dinge te doen sedert jy ’n klein baba was. Jy 
het geleer praat en luister. En jy het geleer om 
te loop, te hardloop, ’n bal te skop, baie hoog 
te spring en om te huppel.”

Dalu en sy ma stap skool toe. Dalu spog in 
sy nuwe uniform. Sodra hulle by die hek kom, 
sien hulle al die kinders op die speelgrond.

“Kyk hoe al die kinders verskillende dinge 
doen,” sê Dalu se ma. “Dalu, kan jy soos 
daardie meisie huppel? Of spring soos daardie 
seun?”

“Natuurlik kan ek,” sê Dalu. “Ek kan baie 
dinge doen. Maar nou dat ek op skool is, gaan 
ek nog baie leer.” “Dit is reg!”sê Ma.

Net toé kom ’n dogtertjie met haar pa na 
die hek toe. “Hallo,” groet Dalu se ma. “Dit is 
my seun, Dalu. Dit is sy eerste dag op skool.” 
“Hallo,” sê die dogtertjie se pa. “Dit is my 
dogter, Lillie. Dit is ook haar eerste dag op 
skool.” “Miskien kan julle twee saam instap,” 
sê Ma.

Skaam groet Dalu, “Hallo, Lillie. My naam is 
Dalu. Miskien is ons in dieselfde klas. Kom ons 
gaan binne.”

En die twee kinders stap saam deur die 
skoolhekke.

1. Bespreek bladsy 6 van die 
Grootboek.

Wat kan hierdie kinders doen? (huppel, 
spring, hardloop, praat).

Onthou, die 
Grootboek-
bladsye is 
ook in die 
LAB so die 
leerders kan 
die woorde in 
die LAB volg 
terwyl jy die 
teks voorlees.

2. Lees die storie.

4. Stel die vrae.

Woordeskat
bang: vrees
huppel: op een been spring
speelgrond: plek waar kinders speel

• Wat was die name van die twee 
kinders in die storie?

• In watter graad is hulle? (Net soos jy!)
• Kan jy jouself voorstel soos Dalu? 

(Hallo, my naam is Dalu.)
• Wat kan jy doen?
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DinsdagWEEK 2

3. Gedeelde Lees 1: Begrip 

Hierdie eerste storie volg ’n patroon wat dit maklik maak om te lees. Sukses met vroeë lees gee die 
leerders die vertroue dat hulle kan leer lees. Die storie is in die teenwoordige tyd.

1. Leerders beweeg na die mat.
• Groep 1 kom na die mat.
• Sit in ’n ry.
• Groep 2 kom 

na die mat. 
Sit in die 
volgende ry.

• (Ensovoorts.)

2. Stel die Grootboek en eenvoudige 
gedrukte tekskonsepte voor.

• Dit is ’n boek.
• Dit is die 

omslag.
• Hier is die 

bladsye.
• Hier is die titel 

van ons storie.

3. Lees die hele storie: GB bladsy 7-9.
Stel die 
Dag 1-vrae 
wat op elke 
bladsy van die 
Grootboek is.
• Fokus op 

begrip: 
karakters, 
aksies en omgewing.

• Die humor van die storie is op die derde foto 
(dat honde ook ’n paar dinge kan doen).

• Bespreek: dinge wat diere en kinders kan 
doen.

• Woordeskat: aksiewoorde wat kinders en 
honde kan doen.

4. Lees weer die storie. Leerders 
neem deel.

Vir fisieke afstand

Leerders bly by hul lessenaars. Hulle 

kyk na die prente in die LAB. Skryf die 

sinne van die storie op die bord en 

lees van die bord af.

C VID-19
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Dinsdag WEEK 2

4. Aanvangskennis en PSW: Bespreek en teken 

5. Klanke: Luister en teken 

Terugvoering
Vertel my van jou tekening. Kan jy meer 
besonderhede byvoeg: Waar is jy? Wat maak 
jy? Wie is saam met jou?

2. Teken 
jouself 
besig 
om iets 
waarvan 
jy hou te 
doen: LAB 
bladsy 13.

1. Wat hou jy van om te doen?

1. Dieselfde 
klank of 
anders?  
(2 min)

2. Grootste tot kleinste, van 
links na regs. (3 min)

3. Leerders voltooi 
bladsy 14 in die LAB. 
(10 min)

• Dit is ’n hoofletter. Dit is groot.
• Só lees ons van links na regs.

Luister. Hoeveel 
klanke hoor jy? Wys 
my met jou vingers:
• ssss+ssss
• lllll+fffff

• Teken die gesin van 
die langste/grootste 
tot die kortste/kleinste, 
met die langste aan die 
linkerkant.

• Kyk nou hoe ek dit doen. 
Het jy dit reggekry?
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DinsdagWEEK 2

6. Handskrif: Voltooi die tekening 

7. Onafhanklike Werk 2 en 3 

Terugvoering
Loop rond om potloodgreep en postuur reg te stel.

1. Leerders voltooi bladsy 16 in die LAB. (15 min)
• Voltooi die kat.
• Kleur dit in.
• As jy gou klaar is, teken die boks kryt.

1. Leerders leer en rolspel die roetine 
vir OW. (8 min)

2. Leerders voltooi bladsy 23 in die 
LAB. (7 min)

• Kan twee vrywilligers ons wys hoe ons 
moet optree?

• Kan twee vrywilligers ons wys hoe om NIE 
op te tree nie?

• Wys weer hoe ons moet optree.
• Maak reguitlyne.
• Werk op jou eie.

Maak gereed as jy die sein hoor.
Jy benodig ’n skerp potlood.
Luister as die onderwyser 
verduidelik.
Probeer self probleme oplos.
Steek jou hand op as die laaste 
uitweg.
Werk op jou eie.
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Dinsdag WEEK 2

8. Visuele Kunste: Kleur in, knip uit en plak 

1. Kleur die dele van 
die gesig op bladsy 
201 van die LAB in en 
knip uit.

3. Plak jou uitknipsels 
op die gesig op 
bladsy 15 van die 
LAB.

2. Knip elke deel 
versigtig uit en kleur 
dit in.

Let op:
Is daar leerders wat sukkel 
om ’n skêr te gebruik? Sorg 
dat hulle meer oefening kry.

4. Leerders voltooi bladsy 24 in  
die LAB. (7 min)

• Teken die balle. Voltooi die patrone.
• Werk alleen terwyl ek ’n paar leerders na 

my lessenaar roep.

3. Demonstreer hoe om ’n sirkel 
te teken. (3 min)

• Hou jou potlood reg vas. 
• Maak ’n sirkel in die lug terwyl ek op die 

bord skryf.
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WoensdagWEEK 2

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op die register, verjaarsdae en die weer.

2. Aanvangskennis en PSW: Maak vriende 

1. In pare: Kom ons maak vriende. 2. Wat het ons in gemeen?
• As jy daarvan hou om sokker te speel, 

staan op en waai vir jou vriende. 
• As jy daarvan hou om ... , staan op en 

waai vir jou vriende. 
• As jy ’n broer het, staan op en waai vir jou 

vriende.

Gedeelde 
Skryfwerk

Onafhank- 
likeWerk

Klanke &  
Handskrif

Visuele  
Kunste

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Gedeelde  

Lees 2 (begrip)

• Wys jou prentjie van jouself en praat 
oor jouself.

• Sê waarvan jy hou om te doen.

1. Register

• Staan op as jou naam 
met die klank A (dan B, 
C, ens.) begin.

• Wie is nie vandag hier 
nie? Met watter klank 
begin hul name?

2. Verjaarsdag

Sing die verjaarsdaglied.

3. Weerkaart

Hoe lyk die weer vandag?

 Aanvangskennis  
en PSW

LO 
(binne)
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Woensdag WEEK 2

3. Gedeelde Lees 2: Dekodering 

4. Gedeelde Skryf: Ek kan … 

1. Laat 3–5 leerders 
sinne maak met  
“Ek kan ...”

1. Lees die hele storie: LAB bladsy 7-9.

2. Onderwyser skryf sin.

2. Stel Dag 2-vrae om Gedrukte 
tekskonsepte te ontwikkel.

• Waar begin ek lees? Waar eindig ek?
• ’n Woord is ’n groep letters wat saam 

staan. Daar is ’n spasie tussen woorde. 
Hoeveel woorde sien jy op hierdie bladsy? 
Laat ons tel en klap.

• Wie kan op elke bladsy na die woord 
kan wys? (Gebruik ’n flitskaart om by 
die woord in die boek te pas. U kan dit 
daarna op die woordmuur plak.)

3. Lees die sin.

3. Lees die storie weer saam met die 
leerders.

Adriaan  
kan sing.

Adriaan het gesê “Ek kan 
sing”.
Ek gaan Adriaan se sin 
skryf. Onthou jy wat hy 
gesê het? Ja, hy het gesê 
“Ek kan sing”. Ek gaan 
skryf: Adriaan kan sing. Kom ons lees die sin saam.

Wie kan ’n sin maak wat 
begin met “Ek kan ...”? 
(mondeling)

Ek kan sing.
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WoensdagWEEK 2

5. Klanke: Klap die klankgrepe 

6. Handskrif: Pas en trek die stippellyne na 

1. Klap die  
klankgrepe  
in jou  
naam.

Terugvoering
Verleen hulp, indien nodig.

2. Speel die 
naamspeletjie 
met 
klankgrepe.

1. Bespreek eers 
bladsy 17 in die LAB.

2. Doen die aktiwiteit 
op bladsy 17 in 
die LAB.

3. Loop rond en let 
op postuur en 
potloodgreep.

Let op die leerders wat 
sukkel om reguitlyne 
te trek.

Noem al die vorms in 
die linkerkolom en in die 
regterkolom:
• Watter vorm is dit?
• En watter vorm is dít? 

(ens.)

• Vind die vorms wat pas.
• Trek ’n reguitlyn om die 

prentjies wat bymekaar 
pas, te verbind.

• Trek dan die vorms aan 
die regterkant na.

• Kleur die vorms in met 
dieselfde kleur.

• Voltooi by die huis.

Ek is juffrou Malherba, laat ons die 
klankgrepe klap: Mal-her–ba. Kom ons klap 
dit saam.

My naam is Adriaan, A-dri-aan.



Voltooi die aktiwiteit op bladsy 18 in die  
Leerderaktiwiteitsboek. Leerders moet ’n gesig teken.
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Woensdag WEEK 2

7. Onafhanklike Werk 4 en 5 

8. Visuele Kunste: Teken ’n gesig 

1. Leerders voltooi bladsye 25 en 26 in 
die LAB.

2. Onderwyser sit by haar/sy lessenaar 
terwyl leerders werk. Monitor 
gedrag.

• Voltooi vandag twee bladsye.
• Trek die patroon met jou vingers na.
• Trek dan die patroon met ’n potlood na.
• Werk op jou eie.

Let op:

! Moenie met hierdie proses inmeng nie, aangesien die resultate dikwels ’n aanduiding is van 
hoe selfbewus die leerder is.
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DonderdagWEEK 2

2. Luister en Praat: Aksierympie 

Leerders leer ’n aksierympie, waar leerders die aksies doen soos hulle die rympie sê/sing.  
Hier is ’n voorbeeld:

As jy bly is en jy weet dit
As jy bly is en jy weet dit, stamp jou voete (X2)
As jy bly is en jy weet dit (X3)
Stamp jou voete
As jy bly is en jy weet dit, klap jou hande (X2)
As jy bly is en jy weet dit (X3)
Klap jou hande

As jy bly is en jy weet dit, knik jou kop (X2)
As jy bly is en jy weet dit (X3)
Knik jou kop
As jy bly is en jy weet dit, vryf jou neus (X2)
As jy bly is en jy weet dit (X3)
Vryf jou neus

Onafhank- 
like 

Skryfwerk

Onafhanklike  
Werk

Klanke &  
Handskrif

Uitvoerende  
Kunste

Oggend- 
byeenkoms

Luister  
& Praat

Wiskunde

Gedeelde  
Lees 3  

(reageer  
op teks)

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op nuus.

My nuus
Leerders werk in pare en  
vertel nuus deur die  
nuusraam te gebruik.

LO 
(binne)
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Donderdag WEEK 2

3. Gedeelde Lees 3: Reageer op die storie 

4.  Onafhanklike Skryfwerk:  
Teken en naam                

5.  Klanke:  
Raaiselwoordspel 

Leerders voltooi bladsy 19 in die LAB.
• Teken wat jy kan doen.
• Skryf of kopieer jou naam.
• Vra die leerders oor hul tekeninge.
• Dit is nie ’n handskrifles nie – aanvaar 

enige poging om te skryf. Vra die leerders 
om hul name te lees.

Woordspeletjie (hele klas mondelings, 
dan individue).

1. Lees die 
storie weer: 
LAB bladsy 
7-9

Leerders neem 
deel waar hulle 
kan.

2. Luister en doen.
Almal:
• Wys my wat Lillie 

kan doen.
• Wys my wat Dalu 

kan doen.
• Wys my wat Rex 

kan doen.
5. Oefen ’n aksie-

rympie.

4. Luister en praat 
(3–5 leerders).

Vertel my wat jy kan 
doen. Sê: Hallo, my 
naam is … Ek kan …

3. Naboots-
spel.

• Raai wat 
doen ek?

• Nou is dit jou 
beurt.

• Sê ’n eenvoudige woord. (vader)
• Klap die klankgrepe.
• Wat is die laaste klankgreep? (der)
• As ek die laaste klankgreep wegneem, 

wat kry ek dan? (va)
• As ek die laaste klankgreep na (ker) 

verander, wat kry ek dan?
• Gebruik ander klankgrepe (en ander 

woorde) op dieselfde manier.
• Dit hoef nie ’n regte woord te wees as u 

klankgrepe uitvee of vervang nie.

klaskamer

klas-

voor-

ka- mer

ka- mer
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DonderdagWEEK 2

6. Handskrif: Dieselfde of anders? 

7. Onafhanklike Werk 6 en 7 

8. Uitvoerende Kunste: Liedjies vir roetines 

Leerders leer liedjies vir nog twee roetines, byvoorbeeld die Gedeelde Lees-lied, die Maak skoon-
lied of die Einde van die dag-lied.

1. Leerders 
voltooi 
bladsy 27 in 
die LAB.

2. Leerders 
voltooi 
bladsy 28 in 
die LAB.

1. Speel “Dieselfde of 
anders”? (mondeling)

3. Kyk na postuur en 
potloodgreep.

2. Leerders voltooi 
bladsy 20 in die LAB.

• Kyk na die koek in die 
genommerde boks links.

• Watter koek in die ry lyk 
dieselfde?

• Omkring dit.

• KKK + LLL
• MMM + MMMM
• klap klik klap + klap 

klik klik
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Vrydag WEEK 2

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op die register, verjaarsdae en die weer.

2. Deel ons skryfwerk: LAB bladsy 19 

Individuele leerders wys die klas hul tekeninge en praat oor wat hulle kan doen.

Gedeelde 
Skryfwerk

Onafhanklike Werk  
& boeke nasien

Oggendbyeenkoms Wiskunde

Uitvoerende  
Kunste

Klanke &  
Handskrif

1. Register

• Staan op as jou naam 
met die klank A (dan B, 
C, ens.) begin.

• Wie is nie vandag hier 
nie? Met watter klank 
begin hul name?

2. Verjaarsdag

Sing die verjaarsdaglied.

3. Weerkaart

Hoe lyk die weer vandag?

 LO (buite)
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VrydagWEEK 2

3. Klanke: Raaiselwoord 

4. Handskrif: Trek na 

5. Onafhanklike Werk 8 en boeke nasien 

1. Woordspeletjie (mondeling): hele klas dan indivuele leerders
• Wat is die eerste klank in hierdie woord? (b)
• Wat kry ek as ek die eerste geluid van die  

woord verwyder? (aba)
• Watter woord sal ek maak as ek die eerste klank na “t” verander? (taba)
• Kom ons probeer met “mamma”.
(Dit hoef nie regte woorde te wees as jy foneme verwyder of vervang nie.)

1. Leerders voltooi bladsy 29 in 
die LAB.

1. Voltooi die aktiwiteit op bladsy 21 van die LAB.
• Trek oor die lyne om die spinnekop met sy spinnerak te verbind.
• Onthou ons kat? Kom ons oefen om die kat in die lyne te teken. Kop in 

die boonste lyn, liggaam in die middellyn, stert in die onderste lyn.
• Loop rond en sorg dat almal dit regkry.

2. Kontroleer en 
teken boeke.

Terugvoering
Let op watter leerders sukkel en wie maak 
vinnig klaar.
• Wie is nog nie klaar nie?
• Wie het ekstra oefening nodig?

b- a- b- a

• Voltooi alle oefenbladsye van 
hierdie week.

• Kleur prente in as jy nog tyd het.
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WEEK 2Vrydag

6. Uitvoerende Kunste: “Rap” die reëls 

1. Besin oor die week.
• Wat het jy geniet van jou  

eerste weke op skool?
• Wat het jy nie geniet nie?

2. Dinkskrum oor reëls.
Reëls maak die klaskamer ’n  
goeie plek om te leer. Watter  
reëls moet ons toepas?

3. Rap die reëls.
• Skep ’n rapliedjie van die reëls.
• Oefen, met aksies.
• Leerders sê die reëlsrap op.

1. Wees veilig, wees 
vriendelik, wees eerlik.

2. Luister na ander en 
probeer jou bes.

3. Maak ons klas ’n 
aangename plek.
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WEEK 3 Wat ek kan doen

Oorsig van die week

Handskrif
• Potloodgreep

• Reguitlyne

Klanke
• Links en regs
• Dieselfde en 

verskillende
• Eerste klanke 

in name
Liggaamsopvoeding

• Binne
• Buite (Maandag en Vrydag)

Dit is deel van 
Lewensvaardigheid. Maandag 

en Vrydag: binne en buite. 
Dinsdag en Donderdag: slegs 

binne.

Skeppende  
Kunste

• Maak ’n musiek
skudbottel

• Voer ’n dans uit

Grondlyn-
assessering
Voltooi met 

die helfte van 
die klas

Onafhanklike 
Werk en 

Grondlynassessering
11 LAB bladsye

Persoonlik en 
Sosiale Welsyn en 

PSW
• Ons is uniek

• Maak ’n 
musiek skud

bottel

Gedeelde en 
onafhanklike 

skryfwerk
Eie naam

Aksierympie/
lied

Die olifant

Mondelinge 
woordeskat

wieg, swaai, stamp

Hardoplees-storie
Diere kan dans

Grootboekstorie
Ons kan dans

Gedrukte 
tekskonsepte

• Van links na regs en 
van bo na onder

• Wat is ’n woord?

Mondeling

Lees

Sk
ry

f

Klanke

G
ro

ep
be

ge
lei

de

Le
es

Phonics

Tema:  
Ek 

Week 2 en 3:  
Wat ek kan 

doen

Lew
ensvaardigheid
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Wat ek kan doen WEEK 3

Voorbereiding
• Maak flitskaarte: 

seuns
  

meisies
  

dans
  

• Vir musiekskudbottels:
 – 4 plastiekbottels met doppies
 – papier vir tregter
 – 4 soorte klein goedjies (bv. rys, klippe, lensies, sade)
 – tydskrifbladsye vir collage
 – gom

Gids vir Onafhanklike Werk (OW) en grondlynassessering

Alle leerders doen dieselfde OW, terwyl die onderwyser individuele leerders oproep 
vir grondlynassessering. (Assesseer helfte van die klas hierdie week.)

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Formele Assessering
Sien taakbesonderhede en nasienrubrieke in Kwartaal 1 Assessering agterin hierdie boek.

Deurlopend: Weke 3–8 (assesseer elke week 1∕6 van die klas)
Formele 

Assessering
Taak Groepering en 

tydsberekening
Wanneer?

Luister en 
Praat 1

Praat oor 
persoonlike 
ervarings.

Leerders werk op 
hul eie – 
2 minute per 
leerder.

As die klas sinvol besig is met teken / 
kopiëring of wanneer hulle Nuus doen.

Luister en 
Praat 2

Luister na en voer ’n 
deel van ’n liedjie of 
rympie uit.

In pare of groepe 
van drie –
3 minute per 
paar.

Wanneer liedjies gesing word as 
oorgangsaktiwiteite of gedurende die 
Geletterdheid of Lewensvaardigheid
tyd.

Liggaamsopvoeding
LO (binne) Maandag tot Donderdag vir 15 min voor Klanke
Sien bladsy 8 vir moontlike aktiwiteite. 
LO (buite) Maandag en Vrydag vir 30 min
Berei vier aktiwiteite vir die week voor. Sien bladsy 7 vir moontlike aktiwiteite. 
Verdeel die klas in vier groepe. Elke groep doen twee aktiwiteite op Maandag en nog twee 
op Vrydag.
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WEEK 3 Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op die register, verjaarsdae en die weer.

Oggendbyeenkoms

Onafhanklike Werk & 
Grondlynassessering

Klanke &  
Handskrif

Luister  
& Praat

Wiskunde

1. Register

• Staan op as jou naam 
met die klank A (dan B, 
C, ens.) begin.

• Wie is nie vandag hier 
nie? Met watter klank 
begin hul name?

2. Verjaarsdag

Sing die verjaarsdaglied.

3. Weerkaart

Hoe lyk die weer vandag?

 Aanvangskennis  
en PSW

LO (binne)  LO (buite)
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WEEK 3Maandag

2. Luister en Praat: Storietyd 

Diere kan dans
Die diere dans onder die Afrika-son. 

Leeu beweeg van kant tot kant en klap sy pote. Wieg, 
wieg, klap. Wieg, wieg, klap. 

(Doen self die bewegings saam met die leerders. Herhaal 
met al die diere.) 

Aap draai en swaai. Draai, draai, swaai. Draai, draai, 
swaai. 

Olifant stamp sy voete. Doef, stamp, stamp. Doef, 
stamp, stamp.

Juffrou Muis dans op die tippie van haar tone. Draai, 
draai, punt. Draai, draai, punt. 

Die renosterorkes speel die musiek. Da da da da dum. Da 
da da da dum. 

Maar Kameelperd dans nie. 
Leeu sien Kameelperd staan en kyk. “Kom dans, 

Kameelperd,” sê Leeu.
“Ek kan nie dans nie,” sê Kameelperd. “Die ander diere sal 

vir my lag.”
 “Almal kan dans,” sê Leeu. “Miskien het jy nie die regte 

musiek gevind nie.” 
Leeu roep uit aan die renosterorkes, “Speel vinnige 

musiek vir ’n kameelperd”. 
Toé speel die orkes vinnige kameelperdmusiek. La la la la 

laa. La la la la laa.
Al die diere begin om te sing. La la la laa. La la la laa. 
Kameelperd begin stadig haar voete beweeg. Sy beweeg 

haar voete op en af. Stamp, stamp, stamp.
Dan swaai sy haar lang nek van kant tot kant, swaai, 

swaai, swaai ... en skielik ... dans sy! 
(Kinders kan soos kameelperde dans.) 
Almal juig. 
“Sien jy,” sê Leeu, “Almal kan dans. Net anders.”

1. Wys bladsy 11 van 
die Grootboek aan 
leerders.

Woordeskat
wieg: beweeg stadig van kant tot kant
swaai: beweeg jou liggaam van kant tot kant
stamp: voete hard op die grond neer te sit

2. Lees die storie, 
met beweging en 
klankeffekte.

• Watter diere sien 
jy dans? 

• Wie dans nie?
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WEEK 3 Maandag

5. Klanke: Name 

3. Aanvangskennis en PSW: Instruksie-plakkaat 

1. Bespreek die prent. 2. Lees die teks.
• Waarom het die teks 

subopskrifte?
• Waarna wys hierdie lyne?
• Waarom is hierdie  

stappe genommer?
Onthou, die Grootboek
bladsye is ook in die LAB so 
die leerders kan die woorde 
in die LAB volg terwyl jy die 
teks voorlees.

2. Klanke en klankgrepe in name
Sê ’n leerder 
se naam. 
• Met watter 

klank begin 
hierdie naam? 
Klap die 
klankgrepe.

1. Voorbereiding
Elke leerder se naam 
is op ’n groot strook 
vas op die banke 
geplak.

4. Aanvangskennis en PSW: Materiaal vir ’n musiekskudbottel 

Leerders doen die aktiwiteit op 
bladsy 35 van die LAB.
• Wat jy môre moet saambring om 

’n musiekskudbottel te maak. 
• Teken wat jy nodig het.

Vir fisieke afstand

Gebruik die plakkaat in die 

Leerder aktiwiteits boek. 

Skryf die woorde groot op 

die bord en lees saam.

C VID-19
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WEEK 3Maandag

7. Onafhanklike Werk 1, 2 en 3 en Grondynassessering 

Verduidelik die aktiwiteite. Leerders werk op hul eie terwyl u een vir een roep vir 
grondlynassessering. (Sien bladsy 184.)

3. Voltooi bladsy 43 in 
LAB. (10 min)

3. Voltooi bladsy 36 in 
Leerder aktiwiteits boek.

• Skryf jou 
naam oor.

• Omkring 
die begin 
klank in 
jou naam.

1. Stel Tyd saam met Juffrou/Meneer voor 
terwyl Onafhanklike Werk (OW) aan die 
gang is.

• Leerders werk een vir een saam met die 
onderwyser terwyl die klas OW doen. 

• Gebruik twee leerders om te wys hoe dit lyk en nie 
lyk nie. 

• Verduidelik wat die klas 
moet doen as daar ’n 
dringende probleem is 
tydens die tyd met die 
onderwyser.

2. Verduidelik die 
Onafhanklike Werk-
oefenbladsye.

• Daar is drie oefenbladsye in die 
LAB vir vandag. Verduidelik een 
bladsy elke tien minute. 

• Hersien die  
getalle 1–5  
en vra:  
Hoeveel?

2. Trek jou naam na.

5. Voltooi bladsy 45 in 
LAB. (10 min)

1. Wie kan hul naam 
skryf?

4. Voltooi bladsy 44 in 
LAB. (10 min)

Kom skryf jou naam op 
die bord.

• Trek die syfers na. • Pas die syfer met die 
prent.

• Tel die piesangs.
• Skryf die getal.

Gebruik jou vinger om 
oor jou naam te trek.

6. Handskrif 
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WEEK 3

2. Luister en Praat: Vertel weer die storie 

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op nuus.

Dinsdag

1. Gaan na  
bladsy 11 van  
die Grootboek.

2. Praat oor die storie.
• Watter diere was in die storie? 
• Wys na hul prente.
• Watter dier kon nie dans nie?
• Wat het Leeu gedoen om Kameelperd te 

help dans? 
• Wie kan my wys hoe ’n dier gedans het? 
• Laat ons raai watter dier dit is.

Luister  
& Praat

WiskundeOggendbyeenkoms

Onafhanklike  
Werk &  

Grondlyn 
assessering

Klanke &  
Handskrif

Gedeelde Lees 1  
(begrip)

Visuele  
Kunste

My nuus
• Praat in pare: Gebruik die 

nuusraam op die buiteblad 
om jou nuus aan ’n maat 
te vertel. 

• Wie wil graag deel?

 Aanvangs 
kennis  

en PSW

LO  
(binne)
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WEEK 3

3. Gedeelde Lees 1: Begrip 

4. Aanvangskennis en PSW: Onderwyser maak ’n musiekskudbottel 

Dinsdag

2. Fokus op begrip.1. Gaan na bladsy 12 
van Grootboek.

3. Lees weer die storie.

Stel Dag 1vrae op elke 
bladsy in Grootboek.

• Laat ons die hele 
storie lees.

1. Grootboek-bladsy 10: Onderwyser 
maak vier verskillende skudbottels.

2. Pare: Raai wat is in die skudbottel.

• Kom ons volg die instruksies. (Sien LAB 
bladsy 34.) • Gee ’n rede vir jou antwoord.

Vir fisieke afstand

Leerders bly by hul lessenaars. Hulle kyk 

na die prente in die Leerder aktiwiteits

boek. Skryf die sinne van die storie op 

die bord en lees van die bord af.

C VID-19
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WEEK 3

5. Klanke: Dieselfde of anders? 

Dinsdag

Terugvoering

! Maak seker dat leerders nie /te/ of /ta/ sê 
nie, maar net die enkele klank /t/.

2. Beginklanke – getalle (5 min)1. Dieselfde of verskillende klank?  
(3 min)

Hou twee vingers op vir twee verskillende 
klanke. Wys een vinger vir dieselfde klank.
Klanke:
• MMM + SSS
• TTT + TTT
• BBB + OOO

Wys een ding en sê “een”.
• Watter klank hoor jy aan die begin 

van een? 
(Herhaal tot vyf.)

3. Watter woord begin met ’n 
verskillende klank? (7 min)

4. Voltooi bladsy 37 in Leerder-
aktiwiteits boek. (15 min)

Verduidelik die aktiwiteit. Kyk na die 
antwoorde saam met die klas.

Hemp en hammer begin met 
“h”, maar saal begin met 

“s”. Saal is verskillend.

Een
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WEEK 3

6. Onafhanklike Werk 4 & 5 en grondlynassessering 

7. Visuele Kunste: Leerders maak musiekskudbottels 

Dinsdag

2. Voltooi bladsy 46 in 
Leerder aktiwiteits-
boek. (15 min)

2. Gebruik ’n tregter om 
die klein voorwerpe 
in jou bottel te gooi.

1. Verduidelik die 
twee aktiwiteite vir 
vandag. 

Die leerders kan dan 
op hul eie werk terwyl 
u een vir een roep vir 
grondlynassessering. (Sien 
bladsy 184.)

1. Leerders maak 
musiekskudbottels. 
Gebruik ’n stuk 
afvalpapier om ’n 
tregter te maak.

3. Voltooi bladsy 47 in 
Leerder aktiwiteits-
boek. (15 min)

3. Draai die doppie vas.

• Voltooi die rye patrone.• Soek 10 verskille. 
• Bespreek dit met jou 

maat. Kleur dit in.



50

WEEK 3 Woensdag

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op die register, verjaarsdae en die weer.

Gedeelde 
Skryfwerk

Onafhanklike 
Werk & 

Grondlyn 
assessering

Klanke &  
Handskrif

Visuele  
Kunste

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Gedeelde  

Lees 2 (begrip)

1. Register

• Staan op as jou naam 
met die klank A (dan B, 
C, ens.) begin.

• Wie is nie vandag hier 
nie? Met watter klank 
begin hul name?

2. Verjaarsdag

Sing die verjaarsdaglied.

3. Weerkaart

Hoe lyk die weer vandag?

 Aanvangskennis  
en PSW

LO  
(binne)
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WEEK 3

3. Gedeelde Lees 2: Dekodering 

Woensdag

2. Aanvangskennis en PSW: Ons is almal verskillend 

2. Praat in pare.1. Skakelpunt met 
die Gedeelde Lees-
storie – ons is almal 
verskillend.

3. Bespreek wat dit 
ons leer.

• Hoe verskil jy van ander 
tuis of in die klas?

• Hoe is die musiek
skudbottels dieselfde? 

• Hoe verskil hulle?

• Ons moet ons verskille 
aanvaar en vier.

?
2. Dekodering.
Stel Dag 2vrae op elke 
bladsy van Grootboek.

1. Lees Ons kan dans 
op bladsy 12-14 in 
Grootboek.

3. Lees die storie weer.

Onthou, die Grootboekbladsye is ook in die LAB so die leerders kan die woorde in die LAB volg 
terwyl jy die teks voorlees.
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WEEK 3

5.  Klanke: Naamspel 

6.  Handskrif: Trek die stippellyne na 

4. Gedeelde Skryfwerk: Ons kan dans 

Woensdag

1. Mondeling
• Laat ons ’n sin skryf oor hoe ons kan dans.
• Sê wat ek moet skryf.

2. Onderwyser skryf sin.
• Waar moet ek begin skryf?
• Watter klank hoor jy?
• Kyk hoe ek ’n spasie tussen die 

woorde laat.
• Ek het ’n punt aan die einde gesit.

1. Speel die naamspeletjie. (15 min)
• Verwyder jou naamkaart van die  

lessenaar af.
• Plak dit onder die regte letter op  

die alfabetmuurkaart.

3. Onderwyser lees sin.

1. Voltooi bladsy 38 in Leerder aktiwiteits boek. (15 min)
• Trek die reën en sambrele na.

• Laat ons die sin saam lees.
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WEEK 3

7. Onafhanklike Werk 6 en 7 en grondlynassessering 

8. Visuele Kunste: Versier die musiekskudbottels 

Woensdag

1. Onderwyser 
demonstreer.

• Skeur papier op en plak 
dit vas.

2. Leerders versier 
skudbottels.

• Maak jou skudbottel 
spesiaal.

2. Voltooi bladsy 48 in 
Leerder aktiwiteits-
boek. (15 min)

1. Verduidelik die 
twee aktiwiteite vir 
vandag. 

Die leerders kan dan 
op hul eie werk terwyl 
u een vir een roep vir 
grondlynassessering. (Sien 
bladsy 184.)

3. Voltooi bladsy 49 in 
Leerder aktiwiteits-
boek. (15 min)

• Kleur die genommerde 
blokke in volgens die 
kleursleutel.

• Wat is die 
raaiselprentjie?

• Soek hierdie groepe 
vrugte. Omkring elke 
groep.

• Gebruik ’n regmerkie om 
te wys dat jy elke groep 
gevind het.
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WEEK 3

2. Luister en Praat: Lied/rympie 

Leerders leer die aksierympie en doen die aksies.

Donderdag

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op nuus.

Die olifant
Die olifant is groot en vet
Hy gaan soos die,
Hy gaan soos daai.
Hy het geen vingers
Hy het geen tone
Maar Grote Griet!
Wat ’n lang neus

Onafhank 
like  

Skryfwerk

Oggendbyeenkoms
Luister  

& Praat
Wiskunde

Gedeelde Lees 3  
(reageer op teks)

My nuus
• Praat in pare: Gebruik 

die nuusraam op die 
buiteblad om jou nuus 
aan ’n maat te vertel. 

• Wie wil graag deel?

Onafhanklike  
Werk &  

Grondlyn 
assessering

Klanke &  
Handskrif

Uitvoerende  
Kunste

LO  
(binne)
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WEEK 3

3. Gedeelde Lees 3: Reageer op die storie 

4. Onafhanklike Skryfwerk  

Donderdag

1. Lees weer die 
storie saam met 
die leerders: GB 
bladsy 12-14.

2. Fokus op hul reaksie op die storie.
Sien die instruksies op bladsy 14 van die 
storie in die Grootboek.

3. Praat in pare. 4. Herhaal die aksierympie.

Die olifant
Die olifant is groot en vet
Hy gaan soos die,
Hy gaan soos daai.
Hy het geen vingers
Hy het geen tone
Maar Grote Griet!
Wat ’n lang neus

1. Onafhanklike skryf: LAB bladsy 39. 2. Raak betrokke met die leerders.
• Vertel my 

van jou 
prentjie.

• Lees dit 
vir my.

• Wat is die 
klank van 
hierdie 
letter?

• Teken ’n prentjie wat wys hoe jy dans.
• Skryf jou naam.
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WEEK 3

1. Voltooi bladsy 40 in 
Leerder aktiwiteits-
boek. (15 min)

3. Voltooi bladsy 41 in 
Leerder aktiwiteits-
boek. (15 min)

2. Dieselfde of 
verskillend. (3 min)

5. Klanke: Dieselfde of anders? 

6. Onafhanklike Werk 8 en 9 en grondlynassessering 

7. Visuele Kunste:  
Berei ’n dans voor       

Groepe berei ’n dans voor: 
• Vorm groepe. 
• Berei ’n dans voor. 
• Gebruik julle musiekskudbottels.

Donderdag

• Hou twee vingers op as 
die klanke verskillend is. 

• Hou een vinger op as die 
klanke dieselfde is.

• Omkring die prentjie wat 
in elke ry DIESELFDE is.

• Trek ’n kruis oor die 
prentjie in elke ry wat 
VERSKILLEND is.

Terugvoering

! Maak seker dat leerders kan onderskei tussen die uitleg van werkbladsye in Leerder
aktiwiteits boek vir die identifisering van DIESELFDE en VERSKILLENDE.

3. Voltooi bladsy 51 in 
Leerder aktiwiteits-
boek.

• Voltooi 
die 
patrone.

2. Voltooi bladsy 50 in 
Leerder aktiwiteits boek.

• Trek ’n kruis 
oor die 
nommer in 
elke ry wat 
VERSKILLEND 
is.

1. Verduidelik die 
aktiwiteite. 

Die leerders kan dan 
op hul eie werk terwyl 
u een vir een roep vir 
grondlynassessering. 
(Sien bladsy 184.)

BBB

KKK

DDD

KKK

+

+
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WEEK 3Vrydag

2. Deel ons skryfwerk: LAB bladsy 39 

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op die register, verjaarsdae en die weer.

1. Deel in pare.
• Wys jou prent.
• Vertel jou maat daarvan.
• Luister na jou maat.

2. Wys die klas.
• Wie wil graag met die klas deel?

Onafhanklike Werk & 
Grondlynassessering

Oggendbyeenkoms Wiskunde

Uitvoerende  
Kunste

Klanke & Handskrif 
assessering

1. Register

• Staan op as jou naam 
met die klank A (dan B, 
C, ens.) begin.

• Wie is nie vandag hier 
nie? Met watter klank 
begin hul name?

2. Verjaarsdag

Sing die verjaarsdaglied.

3. Weerkaart

Hoe lyk die weer vandag?

 LO (buite)
Gedeelde 
Skryfwerk
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WEEK 3

3. Klanke en Handskrif: Assessering 

4. Onafhanklike Werk 10 en 11 en grondlynassessering 

5.  Uitvoerende Kunste:  
Voer die dans uit     

Groepe tree op:
• Wys ons julle dans.
• Wel gedaan!

Vrydag

2. Voltooi bladsy 42 in 
Leerder aktiwiteits-
boek.

• Trek ’n 
sirkel 
om die 
letters 
in jou 
naam.

1. Demonstreer die 
taak. (5 min)

3. Versamel boeke vir 
nasien.

Skryf letters op die bord. 
Demonstreer hoe om ’n 
sirkel om die letters in jou 
naam te trek.

2. Verduidelik wat ’n 
doolhof is. Voltooi 
bladsy 52 in Leerder-
aktiwiteits boek.

• Die lyne is 
soos mure.

• Teken hoe 
die voël 
moet vlieg 
sonder 
om jou 
potlood op 
te lig.

3. Voltooi bladsy 53 in 
Leerder aktiwiteits boek.

1. Verduidelik die 
aktiwiteite. 

Die leerders kan dan 
op hul eie werk terwyl 
u een vir een roep vir 
grondlynassessering. 
(Sien bladsy 184.)

• Voltooi die patrone.
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Onderwysernotas
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WEEK 4 Ek en my vriende

60

Oorsig van die week

Phonics

Tema:  
Ek 

Week 4 en 5:  
Ek en my 
vriende

Klanke & Handskrif
• Links en regs

• Dieselfde en anders
• Skryf nommers

Liggaamsopvoeding
• Binne

• Buite (Maandag en Vrydag)
Dit is deel van Lewensvaardigheid. 

Maandag en Vrydag: binne en 
buite. Dinsdag en Donderdag: 

slegs binne.

Skeppende 
Kunste

• Teken
• Voltooi ’n 

aktiwiteit

Onafhanklike 
Werk

• Hoe om op te 
tree

• Voltooi 2 
bladsye per dag.

Aanvangskennis  
en PSW

• Om te deel is om 
om te gee

• Vergelykingstabel
• Voedselpiramide

Skryfwerk
• Ek hou van 

_______

Luister en 
Praat

• Vriende is 
anders

Lied
• Ons is goeie 

vriende

Hardoplees-storie
• Die sirkelspel

Gedeelde Lees-storie
Ons hou van koek

• Gedrukte 
tekskonsepte

• Punte en 
uitroeptekens

G
ro

ep
be

ge
lei

de

Le
es

Mondeling

Lees

      
    

   
 S

kr
yf

w
er

k

                     Klanke

Lew
ensvaardigheid

Grondlyn-
assessering
• Voltooi 
hierdie week
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Ek en my vriende WEEK 4

Voorbereiding
• Maak flitskaarte: 

middagete
  

koek
  

hou van

Gids vir Onafhanklike Werk (OW) en grondlynassessering

Alle leerders doen dieselfde OW, terwyl die onderwyser individuele leerders oproep 
vir grondlynassessering (voltooi assessering hierdie week).

Die onderwsyer gebruik die grondlynresultate om leerders aan die einde van die 
week in 5 klein groepe te plaas.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Formele Assessering
Sien taakbesonderhede en nasienrubrieke in Kwartaal 1 Assessering agterin hierdie boek.

Formele 
Assessering

Taak Groepering en 
tydsberekening

Wanneer?

Skryfwerk 1 Kopieer ’n sin van die 
’nuus’ korrek vanaf 
die bord / plakkaat.

Leerders werk op 
hul eie (15 min)

Onafhanklike Skryfwerk
(Donderdag): LAB, bladsy 63
Versamel LAB-boeke en merk hulle.

Deurlopend: Weke 3–8 (assesseer elke week 1∕6 van die klas)

Luister en 
Praat 1

Praat oor persoonlike 
ervarings.

Leerders werk op 
hul eie –
2 minute per leerder.

As die klas sinvol besig is met 
teken / kopiëring of wanneer hulle 
Nuus doen.

Luister en 
Praat 2

Luister na en voer ’n 
deel van ’n liedjie of 
rympie uit.

In pare of groepe 
van drie –
3 minute per paar.

Wanneer liedjies gesing word 
as oorgangsaktiwiteite of 
gedurende die Geletterdheid- of 
Lewensvaardigheid-tyd.

Liggaamsopvoeding
LO (binne) Maandag tot Donderdag vir 15 min voor Klanke
Sien bladsy 8 vir moontlike aktiwiteite. 
LO (buite) Maandag en Vrydag vir 30 min
Berei vier aktiwiteite vir die week voor. Sien bladsy 7 vir moontlike aktiwiteite. 
Verdeel die klas in vier groepe. Elke groep doen twee aktiwiteite op Maandag en nog twee 
op Vrydag.
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WEEK 4 Maandag

1. Register

• Staan op as jou naam 
met die klank A (dan B, 
C, ens.) begin.

• Wie is nie vandag hier 
nie? Met watter klank 
begin hul name?

2. Verjaarsdag

Sing die verjaarsdaglied.

3. Weerkaart

Hoe lyk die weer vandag?

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op die register, verjaarsdae en die weer.

Oggendbyeenkoms
Luister  

& Praat
Wiskunde

 Aanvangskennis 
en PSW

Onafhanklike Werk & 
Grondlynassessering

Klanke &  
Handskrif

LO (binne)  LO (buite)
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WEEK 4Maandag

2. Luister en Praat: Speel die sirkelspel 

1. Lees Grootboek 
bladsy 15 saam. 
Stel die vrae. 
(15 min)

2. Saamwerk in 
pare: LAB  
bladsy 59. 
(15 min)

• Hierdie tabel vergelyk ’n olifant en 
’n muis.

• Laat ons hierdie bladsy saam lees.
Onthou, die Grootboek-bladsye is ook in die 
LAB so die leerders kan die woorde in die 
LAB volg terwyl jy die teks voorlees.

• Kies elkeen twee vrugte.
• Sê vir jou vriend twee maniere waarop die 

vrugte dieselfde is.
• Vertel twee maniere waarop die 

vrugte verskil.
• As ’n klas: Wat het ons gebruik om die 

vrugte te vergelyk?

1. Neem die 
leerders na 
buite. Trek ’n 
groot sirkel op 
die grond.

2. Noem twee 
dinge. 
Leerders kies 
waarvan hulle 
die meeste 
hou.

3. Leerders wat 
van dieselfde 
ding hou 
spring in die 
kring.

4. Bespreek.

• Laat ons die 
sirkelspel speel.

• Staan aan die 
buitekant van 
die sirkel.

• Hou jy van 
lemoene of 
appels?

• Hou jy van katte 
of honde?

• Ensovoorts

• Almal wat van 
appels hou, 
spring in die 
sirkel.

• Kyk rond, spring 
terug.

• Ensovoorts

• Wie was elke 
keer saam met 
jou in die kring?

• Hou jy en jou 
vriende altyd 
van dieselfde 
dinge?

• Wat het jy 
geleer?

3. Aanvangskennis en PSW: Vergelyking 
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WEEK 4 Maandag

3. Fokus op een 
groep per dag.

4. Klanke en Handskrif: Links en regs 

5. Onafhanklike Werk en grondlynassessering 

Voltooi hierdie week se grondlynassesserings. Aan die einde van Vrydag kan u die leerders in 
vyf groepe met dieselfde vermoë plaas. Maak ’n kaart met die groepname en die name van die 
leerders. Moenie die groepe ’n swak groep/slim groep, ens. noem nie. Verwys na hulle deur hul 
groepname, bv. kleure, diere en blomme. Onthou, hierdie groepe is nie vir die hele jaar saamgestel 
nie. U kan die leerders elke kwartaal rondbeweeg.

1. Demonstreer 
links en regs: LAB 
bladsy 60. (3 min)

2. Speel 
links-regs-
speletjie. 
(7 min)

3. Ken ons die 
alfabet?  
(5 min)

4. LAB 
bladsy 61.  
(15 (min)

• Steek jou regter- 
hand op.

• Steek jou linker- 
hand op.

• Vang hierdie sokkie. 
Met watter hand het 
jy dit gevang?

• Tel jou potlood op. 
Met watter hand hou 
jy dit?

• Volg my. 
Regterhand 
uit. Af. 
Linkerhand uit. 
Af. Regterhand 
op. Af. 
Linkerhand op 
die neus.

• Ensovoorts

• Sing die 
alfabetlied.

• Begin met A: 
Staan op as 
jou naam met 
hierdie klank 
begin. Hou 
aan totdat 
almal staan.

• Vind en 
omkring die 
letters van jou 
naam.

Let op:
• Wie sukkel om  

te begin werk?
• Wie het nog 

nie die werk 
voltooi nie?

1. Verduidelik 
die aktiwiteite. 

Die leerders kan 
dan op hul eie werk 
terwyl u een vir 
een vir grondlyn-
assessering roep. 
(Sien bladsy 184.)

2. Verdeel die klas in vyf groepe 
terwyl hulle sit.

Groep 1: Voltooi oefening bladsy 1 & 2

Groep 2: Voltooi oefening bladsy 3 & 4

Groep 3: Voltooi oefening bladsy 5 & 6

Groep 4: Voltooi oefening bladsy 7 & 8

Groep 5: Voltooi oefening bladsy 9 & 10

Oefen met groepe wat verskillende werk 
doen.
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WEEK 4Dinsdag

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op nuus.

 Aanvangs- 
kennis 

en PSW

Luister  
& Praat

WiskundeOggendbyeenkoms

Onafhanklike  
Werk &  

Grondlyn- 
assessering

Klanke &  
Handskrif

Gedeelde Lees 1  
(begrip)

Visuele  
Kunste

My nuus
Sommige leerders vertel hul 
nuus aan die klas.

LO  
(binne)
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WEEK 4 Dinsdag

2. Luister en Praat 

Hierdie storie is ’n beskrywing van ’n speletjie om leerders meer bewus te maak waarvan hulle en 
ander leerders hou. Dit wys hoe almal van verskillende dinge hou of nie hou nie. Speel die speletjie 
voor u die storie lees, vir duidelikheid (sien hieronder).

Die sirkelspel
Vroegoggend het die onderwyser al die kinders buite geneem.

(Vra die leerders: Hou julle daarvan as ons almal buite gaan?)
Sy het ’n groot sirkel met ’n stok in die sand getrek. Toe sê sy: 

“Ons gaan vandag die sirkelspel speel. Ek wil hê dat julle om die 
rand van die sirkel moet staan. Dan sal ek ’n vraag stel. Elkeen 
moet een antwoord kies. Slegs een.”

Die onderwyser het die eerste vraag gevra:
Hou jy van honde of hou jy van katte?
Almal wat van honde hou spring in die sirkel. Kyk rond om te 

sien wie hou ook van honde. Spring terug.
Nou, almal wat van katte hou, spring in die sirkel. Kyk weer 

rond. Spring terug.
(Vra die leerders wat luister: Wat sou julle gekies het? Katte of 

honde?)

Toe vra die onderwyser ander vrae:
Hou jy van lemoene of hou jy van appels? (Vra: Wat sou julle 

gekies het?)
Hou jy van koek of hou jy van lekkers? (Vra: Wat sou julle gekies 

het?)
Hou jy van grondboontjiebotter of hou jy van konfyt? (Vra: Wat 

sou julle gekies het?)
Die leerders het pret gehad om in en uit die sirkel te spring.

Aan die einde het hul onderwyser gesê: “Dink nou wie het elke 
keer dieselfde keuse soos jy gemaak het.”

“Elke keer as ek in die sirkel was, was die nuwe seun, Mamello, 
ook in die sirkel,” het Tomas gesê.

Toe vra die onderwyser: “Dink nou aan jou vriende. Was hulle 
altyd in die sirkel op dieselfde tyd as jy?”

Tessa het geantwoord: “Pretty en ek is beste vriende. Maar ek 
was nog nooit in die sirkel saam met haar nie.”

“Wat het julle uit hierdie speletjie geleer?” het hul onderwyser 
gevra.

“Ek het geleer dat ek miskien nuwe vriende in my klas kan 
maak,” het Tomas geantwoord. Hy het aan Mamello gedink.

“Ek het geleer dat jy van verskillende dinge kan hou, maar jy 
kan nog steeds vriende wees,” het Tessa geantwoord. Sy het aan 
haar vriendin Pretty gedink.

Woordeskat
sirkel: ’n ronde 
vorm
rand: op die 
buitekant
kies: sê waarvan jy 
die meeste hou

1. Lees die storie 
Die sirkelspel 
hardop.

Verander u 
stemtoon vir 
die onderwyser 
en leerders. 
Verduidelik die 
vetgedrukte 
woorde terwyl  
u lees.

2. Ná lees, vra:

• Wie kan die 
sirkelspel 
verduidelik?

• Wat het dit 
jou geleer? 
(Dat jy vriende 
kan wees met 
iemand wat 
anders is as jy 
en nuwe vriende 
kan maak.)
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WEEK 4Dinsdag

3. Gedeelde Lees 1: Begrip 

2. Leerders pas die 
flitskaarte by die 
woorde in die 
Grootboek.

1. Leerders kom na die 
mat. Lees Grootboek-
bladsy 16. Stel Dag 
1-vrae.

3. Plaas flitskaarte op 
die woordmuur.

Pas die flitskaarte by die 
woorde in die Grootboek. 

middagete

koek

hou van

4. Aanvangskennis en PSW: Vrugte en groente 

1. Gesels oor vrugte en groente:  
LAB bladsy 62

2. Werk in pare.

• Kyk na die kos in elke boks. Is dit groente 
of vrugte?

• Trek ’n lyn van die kos na die regte boks.

• Praat oor wat jy gister geëet het.
• Watter vrug het jy geëet? Watter groente 

het jy geëet?
• Wat is jou gunsteling?

Vir fisieke afstand

Leerders bly by hul lessenaars. Hulle kyk na die 

prente in die Leerder aktiwiteits boek. Skryf die sinne 

van die storie op die bord en lees van die bord af.

C VID-19
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WEEK 4 Dinsdag

5. Klanke: Name 

6. Handskrif 

1. LAB bladsy 63 
• Dit is ’n geskenk vir 

jou maat.
• Skryf die naam van jou 

maat op die etiket.
• Skryf jou eie naam hier.

1. Pare speel ’n naamspeletjie. (3 min)
• Hallo, my naam is Sandra.
• My naam begin met SSS.
• Ek breek my naam só op: San-dra. Nou is dit jou beurt.

2. LAB bladsy 64
• Watter vrugte kan jy in 

die bak sien?
• Kleur elke vrug ’n ander 

kleur in.
• Hoeveel vrugte het jy 

gevind?

3. Fokus op een groep 
per dag.

7. Onafhanklike Werk en grondlynassessering 

8. Visuele Kunste: Tekening 

Teken die groente en vrugte waarvan jy die meeste hou.

2. Groepe doen verskillende bladsye terwyl u van die 
leerders vir grondlynassessering na die tafel roep.

Groep 1: Voltooi oefening bladsy 3 & 4

Groep 2: Voltooi oefening bladsy 5 & 6

Groep 3: Voltooi oefening bladsy 7 & 8

Groep 4: Voltooi oefening bladsy 9 & 10

Groep 5: Voltooi oefening bladsy 1 & 2

1. Hersien roetine vir onafhanklike oefening.
• Wat moet jy doen as jy nie weet wat om te doen nie?
• Hoeveel bladsye moet jy elke dag voltooi?
• Mag jy praat?

Let op:
• Wie sukkel om te 

begin werk?
• Wie het nog nie die werk 

voltooi nie?
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WEEK 4Woensdag

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op die register, verjaarsdae en die weer.

2. Aanvangskennis en PSW: Om te deel is om om te gee 

1. Bespreek die prent op LAB bladsy 65: Om te deel is om om te gee.
• Wat, dink jy, gebeur hier?
• Waarom, dink jy, het die een leerder geen lekkernye nie?
• Hoe voel jy as jy nie geld het om lekkernye te koop om met jou 

vriende te deel nie?
• Wat is die sorgsame ding om te doen in hierdie situasie?
• Wat as iemand regtig nie wil deel nie?
• Hoe weet jy dat vriende regtig vir mekaar omgee?

Gedeelde 
Skryfwerk

Oggendbyeenkoms Wiskunde
 Aanvangs- 

kennis 
en PSW

Gedeelde Lees 2  
(begrip)

1. Register

• Staan op as jou naam 
met die klank A (dan B, 
C, ens.) begin.

• Wie is nie vandag hier 
nie? Met watter klank 
begin hul name?

2. Verjaarsdag

Sing die verjaarsdaglied.

3. Weerkaart

Hoe lyk die weer vandag?

Onafhanklike  
Werk &  

Grondlyn- 
assessering

Klanke &  
Handskrif

Visuele  
Kunste

LO  
(binne)
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WEEK 4 Woensdag

4. Gedeelde Skryfwerk: Ek hou van ... 

2. Onderwyser skryf twee sinne.1. Mondelinge sinne oor wat ons graag 
wil eet.

• Wie kan ’n sin maak wat begin met Ek 
hou van …?

3. Lees die sinne saam.

• Watter twee sinne moet ek skryf?
• Kyk hoe ek skryf.
• Ek moet die punt gebruik, want dit is die 

einde van die sin.

3. Gedeelde Lees 2: Dekodering 

2. Hou aan om Gedrukte 
tekskonsepte te 
onderrig.

1. Lees die hele storie 
Ons hou van koek 
en stel die vrae: GB 
bladsy 16-19

3. Leerders leer om drie 
sigwoorde te herken.

Stel die Dag 2-vrae op 
elke bladsy.

hou van

ek

my
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WEEK 4Woensdag

5. Klanke: Dieselfde of anders 

1. Voltooi LAB 
bl 66. (15 min)

• Laat ons die 
eerste een saam 
doen.

• Watter prent 
begin met 
dieselfde klank 
as die ding in die 
gekleurde boks?

• Omkring die 
prentjie wat met 
dieselfde klank begin.

2. Voltooi LAB 
bl 67. (15 min)

• Laat ons die 
eerste een saam 
doen.

• Al hierdie prente 
begin met 
dieselfde klank, 
behalwe een. 
Watter prent 
begin met ’n 
ander klank?

• Trek ’n kruis oor die prentjie wat met ’n 
ander klank begin.

6. Onafhanklike Werk en grondlynassessering 

7. Skeppende Kunste: Tekening 

Gee vir die leerders papier en kryte.
• Teken jouself en jou vriende besig om jou gunsteling ding te deel.

2. Groepe doen verskillende bladsye terwyl u van die 
leerders vir grondlynassessering na die tafel roep.

Groep 1: Voltooi oefening bladsy 5 & 6

Groep 2: Voltooi oefening bladsy 7 & 8

Groep 3: Voltooi oefening bladsy 9 & 10

Groep 4: Voltooi bladsy oefening 1 & 2

Groep 5: Voltooi bladsy oefening 3 & 4

1. Hersien roetine vir onafhanklike oefening.
• Wat moet jy doen as jy nie weet wat om te doen nie?
• Hoeveel bladsye moet jy elke dag voltooi?
• Mag jy praat?

3. Fokus op een groep 
per dag.

Let op:
• Wie sukkel om te 

begin werk?
• Wie het nog nie die werk 

voltooi nie?
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WEEK 4 Donderdag

2. Luister en Praat: Aksieliedjie 

Leerders leer ’n aksieliedjie.

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op nuus.

Ons is goeie vriende
(Op die wysie van “The more we are together”)
Ons is goeie vriende, goeie vriende, goeie vriende.
Ons is goeie vriende.
Jy is my beste maat.
Ons speel saam, ons lag saam.
Ons eet saam, ons dans saam.
Ons is goeie vriende.
Jy is my beste maat.

Oggendbyeenkoms
Luister  

& Praat
Wiskunde

Gedeelde Lees 3  
(reageer op teks)

My nuus
Vra sommige leerders om hul nuus aan die klas te vertel.

Onafhank- 
like  

Skryfwerk

Onafhanklike  
Werk &  

Grondlyn- 
assessering

Klanke &  
Handskrif

Uit- 
voerende  

Kunste

LO  
(binne)



73

WEEK 4

Voltooi LAB bl 68.
• Teken wat jy 

graag eet.
• Probeer om die 

sin te voltooi. 
Vat ’n kans.

Formele assessering
Versamel die LAB om hierdie aktiwiteit te 
merk. Gebruik die rubriek in die afdeling 
Assessering agterin hierdie boek.

Donderdag

3.  Gedeelde Lees 3:  
Reageer op die storie 

4.  Onafhanklike Skryfwerk:  
Ek hou van ...                  

Lees die hele storie Ons hou van koek 
saam met die klas: GB bladsy 16-19

Stel Dag 3-vrae op GB-bladsy 19. Leerders 
werk in pare.

5. Klanke en Handskrif: Nommers 6–10 

1. Voltooi LAB bladsy 69. 2. Voltooi LAB bladsy 70.

• Kom ons tel van 6 tot 10.
• Tel die krale.
• Skryf die syfer. Trek die stippellyne na.

• Skryf ’n hele ry van elke nommer.
• Gebruik jou vinger om ’n spasie na elke 

syfer te maak.
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WEEK 4 Donderdag

7. Uitvoerende Kunste: Aktiwiteit in pare 

6. Onafhanklike Werk en grondlynassessering 

2. Groepe doen verskillende bladsye terwyl u van die 
leerders vir grondlynassessering na die tafel roep.

Groep 1: Voltooi oefening bladsy 7 & 8

Groep 2: Voltooi oefening bladsy 9 & 10

Groep 3: Voltooi oefening bladsy 1 & 2

Groep 4: Voltooi oefening bladsy 3 & 4

Groep 5: Voltooi oefening bladsy 5 & 6

1. Hersien roetine vir onafhanklike oefening.
• Wat moet jy doen as jy nie weet wat om te doen nie?
• Hoeveel bladsye moet jy elke dag voltooi?
• Mag jy praat?

2. Gee instruksies terwyl 
leerders maats vind.

1. Leerders leer die 
liedjie om ’n maat te 
vind: “Ons is maats”.

Ons is maats
(Barney: I love you)
Ek en jy
Ons is maats
Ons kan sing en lag en 
praat
Met ’n maat soos jy
Kan ons heeldag saam bly
Ons is maats
Dis rêrig waar

3. Gee hulle elke keer 
die taak om mekaar 
iets van hulself te 
vertel.

• Vertel hoe oud jy is.
• Vertel waarmee jy 

goed is.
• Vertel waar jy woon.
• Vertel die naam van 

jou ouma.

• Soek ’n maat 
oorkant jou.

• Soek ’n maat in ’n ander 
groep.

• Soek ’n maat van die 
teenoorgestelde geslag.

• Soek ’n maat wie se 
naam met dieselfde 
klank as joune begin.

3. Fokus op een groep 
per dag.

Let op:
• Wie sukkel om te 

begin werk?
• Wie het nog nie die werk 

voltooi nie?
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WEEK 4Vrydag

2. Deel ons skryfwerk: LAB bladsy 68 

Sommige leerders wys hul prentjie en lees hul opskrif.
• Vertel ons van jou tekening.
• Lees jou sin.

1. Oggenbyeenkoms 

Fokus vandag op die register, verjaarsdae en die weer.

Onafhanklike Werk &
Grondlynassessering

Oggendbyeenkoms Wiskunde

Uitvoerende  
Kunste

Klanke &  
Handskrif

1. Register

• Staan op as jou naam 
met die klank A (dan B, 
C, ens.) begin.

• Wie is nie vandag hier 
nie? Met watter klank 
begin hul name?

2. Verjaarsdag

Sing die verjaarsdaglied.

3. Weerkaart

Hoe lyk die weer vandag?

 LO (buite)
Gedeelde 
Skryfwerk
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WEEK 4 Vrydag

3. Klanke: Links-regs-speletjie 

4. Onafhanklike Werk en grondlynassessering 

1. Speel links-regs-speletjie. (3 min) 2. Voltooi  
LAB 
bladsy 71. 
(12 min)

• Hoeveel 
olifante kyk 
links? Tel hulle. 
Merk dié wat jy 
getel het. Skryf 
die syfer neer.

• Laat ons kyk of 
jy reg is.

• Hoeveel kyk regs? Tel hulle en merk hulle. 
Skryf die syfer neer.

• Laat ons kyk of jy reg is.

• Lig jou arm uit na links.
• Bring jou arm af.
• Lig jou arm uit na die regterkant.
• Bring jou arm af.
• Lig jou arm op.
• Bring jou arm af.
• ens.

2. Groepe doen verskillende bladsye terwyl u van die 
leerders vir grondlynassessering na die tafel roep.

Groep 1: Voltooi oefening bladsy 9 & 10

Groep 2: Voltooi oefening bladsy 1 & 2

Groep 3: Voltooi oefening bladsy 3 & 4

Groep 4: Voltooi oefening bladsy 5 & 6

Groep 5: Voltooi oefening bladsy 7 & 8

1. Stel die idee van Groepbegeleide Lees bekend.
Volgende week in Tyd met Juffrou/Meneer sal groepe na vore 
kom in plaas van een leerder op ’n slag.
Demonstreer hoe Groepbegeleide Lees lyk:
• Laat vyf leerders rustig na die vore kom en op die mat sit, 

met hul bene gekruis en stil.
• Wys ook hoe dit nie lyk nie: leerders dwaal in die 

klaskamer, speel met mekaar, praat, ens.

3. Fokus op een groep 
per dag.

Let op:
• Wie sukkel om te 

begin werk?
• Wie het nog nie die werk 

voltooi nie?



77

WEEK 4Vrydag

5. Uitvoerende Kunste: Raai wat ek doen 

1. In jou groep van vyf, kies een 
gunsteling ding wat julle in 
gemeen het.

2. Groepe tree op om hul gunsteling 
ding te wys.

• Berei voor om op te tree.
• Jy mag nie die naam van jou groep se 

gunsteling ding hardop sê nie.

• Raai wat hul gunsteling ding is?
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WEEK 5 Ek en my vriende

Oorsig van die week

Handskrif
Ss, Ii

Klanke
s, i

GBL (1groep per dag)
Gedrukte tekskonsepte

Liggaamsopvoeding
• Binne

• Buite (Maandag en 
Vrydag)

• Dit is deel van 
Lewensvaardigheid. 

Maandag en 
Vrydag: binne en 
buite. Dinsdag en 
Donderdag: slegs 

binne.

Aanvangskennis 
en PSW
• Kaart

• Volg aanwysings
• Help mekaar

Onafhanklike 
Werk

8 LAB.-bladsye

Skeppende 
Kunste

• Voltooi ’n 
doolhof

• Teken ’n kaart
• Gumboot-dans

Skryfwerk
Kopieer ’n sin

Rolspeel
Leeu en 

Muis
Liedjie

Wippie en 
Snippie

Hardoplees-
storie

Leeu en Muis

Gedeelde Lees
Leeu en Muis

Tema:  
Ek 

Week 4 en 5:  
Ek en my 
vriende

Mondeling

G
ro

ep
be

ge

lei
de

Le
es

Lees

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Lew
ensvaardigheid
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WEEK 5Ek en my vriende

Voorbereiding
• Maak flitskaarte:

help vriende groot klein
Gids vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)

GBL: een sessie van 30 minute vir elke groep: Gedrukte tekskonsepte. OW: 8 bladsye
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Groep A
GBL
Met 

onderwyser

OW 
bladsy 

1

OW 
bladsy 

2

OW 
bladsy 

3

OW 
bladsy 

4

OW 
bladsy 

5

OW 
bladsy 

6

OW 
bladsy 

7

OW 
bladsy 

8

Groep B 1 2
GBL

Met onderwyser
3 4 5 6 7 8

Groep C 1 2 3 4
GBL

Met onderwyser
5 6 7 8

Groep D 1 2 3 4 5 6
GBL

Met onderwyser
7 8

Groep E 1 2 3 4 5 6 7 8
GBL

Met onderwyser

Formele Assessering
Sien taakbesonderhede en nasienrubrieke in Kwartaal 1 Assessering agterin hierdie boek.

Formele 
Assessering

Taak Groepering en 
tydsberekening

Wanneer?

Skryfwerk 2 • Teken ’n prentjie om ’n 
boodskap oor te dra.

• Skryf ’n byskrif vir ’n 
tekening of prent.

• Gebruik aangeleerde 
klanke om woorde 
te skryf.

Leerders werk op 
hul eie (15 min).

Onafhanklike Skryfwerk 
(Donderdag) 
Versamel boeke en merk.

Deurlopend: Weke 3–8 (assesseer elke week 1∕6 van die klas)
Luister en 
Praat 1

Praat oor persoonlike 
ervarings.

Leerders werk op 
hul eie – 2 minute 
per leerder.

As die klas sinvol besig is met 
teken/kopiëring of wanneer hulle 
Nuus doen.

Luister en 
Praat 2

Luister na en voer ’n 
deel van ’n liedjie of 
rympie uit.

• In pare of groepe 
van drie – 3 
minute per paar.

Wanneer liedjies gesing word 
as oorgangsaktiwiteite of 
gedurende die Geletterdheid- of 
Lewensvaardigheid-tyd.

Liggaamsopvoeding
LO (binne) Maandag tot Donderdag vir 15 min voor Klanke
Sien bladsy 8 vir moontlike aktiwiteite. 
LO (buite) Maandag en Vrydag vir 30 min
Berei 4 aktiwiteite vir die week voor. Sien bladsy 7 vir moontlike aktiwiteite. 
Verdeel die klas in vier groepe. Elke groep doen twee aktiwiteite op Maandag en nog twee op Vrydag.
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WEEK 5 Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Doen vandag net My nuus tydens die oggendbyeenkoms.

My nuus
Pare vertel naweeknuus.

’n Paar leerders vertel hul nuus 
aan die klas.

• Gebruik die prente in hierdie 
raam om jou nuus aan jou maat 
te vertel.

• Luister aandagtig na hulle.

Oggendbyeenkoms

Groepbegeleide Lees  
& Onafhanklike Werk

Klanke &  
Handskrif

Luister & PraatWiskunde
 Aanvangskennis 

en PSW

LO (binne)  LO (buite)
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WEEK 5Maandag

Leeu en Muis
Een dag in Afrika stap Leeu op ’n paadjie deur die 
lang gras. Hy het pas sy middagete geëet en voel baie 
versadig en gelukkig. Daar was ’n poeletjie water in die 
paadjie omdat dit gereën het.

Net toe sien hy ’n klein muis sukkel in die 
modderige water. Die muis roep in sy sagte stem: “Help 
my. Help my. Help my asseblief! Ek verdrink!”

Leeu staan   stil. Toe sit hy sy groot poot in die 
modderige water. Die muis sit sy pote op Leeu en klim 
uit die water. Leeu sit Muis saggies op die droë grond 
neer.

Muis was nat en het gebewe, maar hy bedank Leeu. 
“Dankie, Leeu. Die water was te diep vir my en jy het 
my gered. Miskien sal ek jou eendag help.”

Leeu lag. “Jy is welkom, Muis. Maar jy is te klein en 
swak om my ooit te help.”

Die volgende week het jagters na Afrika gekom. Hulle 
het groot nette gehad om die wilde diere te vang. Leeu 
was in een van die nette vasgevang. Hy het gesukkel 
en gesukkel, maar hy kon net nie vry kom nie. Hy het 
geweet die jagters sal terugkom om hom te vang en 
na ’n dieretuin te neem. Hy brul met sy groot stem: 
“Help my. Help my. Help my asseblief! Ek is vasgevang 
in ’n net.”

Muis het hom gehoor. Hy hardloop na Leeu. Toe 
begin hy met sy skerp tande deur die toue van die net 
kou. Hy het deur die toue gebyt totdat Leeu homself 
kon bevry en kon weggehardloop.

Leeu was baie bly. Hy bedank Muis. “Dankie, Muis. 
Die net was te styf vir my om vry te kom en jy het my 
gered.” En van daardie dag af was Muis en Leeu beste 
vriende.

2. Luister en Praat: GB bladsy 21-24  

Woordeskat
versadig: vol 
modderige: water en sand
pote: diere se hande/voete

1. Lees die storie Leeu 
en Muis hardop voor. 
Verander u stemtoon vir 
Leeu en Muis.

Verduidelik die vetgedrukte 
woorde terwyl u lees.

2. Stel vrae nadat u 
gelees het. 

• Hoe verskil ’n leeu en 
’n muis?

• Hoe is hulle dieselfde?
• Hoe het Leeu vir Muis 

gehelp?
• Hoe het Muis vir Leeu 

gehelp?
• Wat het gebeur nadat hulle 

mekaar gehelp het?
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WEEK 5

6. Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir 

hand skrifl esse op 
bladsy 9

• Onderrig die 
letterformasie van 
vandag se klank.

• Leerders skryf in hul 
oefenboeke.

• Neem waar en 
ondersteun.

Maandag

3. Aanvangskennis en PSW: Lees ’n kaart  

4.  Klanke: Stel die s-klank bekend  

1. Lees ’n kaart: 
Grootboek-
bladsy 20. 
(15 min)

Leerders is op 
die mat.
Kyk na die kaart en 
stel die vrae.

2. Gee ’n reeks instruksies 
wat die leerders moet 
volg.(15 min)

Leerders is terug by hul lessenaars.
• Volg my instruksies: Steek jou regterhand op, 

draai links ... ens. 
• Nou gaan ek twee instruksies tegelyk gee. Wie 

het daarin geslaag om te volg? 
• Kan julle drie instruksies volg?

2. Luister na en sê die 
s-klank. (4 min)

• Wat is hierdie prentjie? 
(son)

• Luister na die eerste klank, 
sss.

• Sê die klank.
• Let op wat jou tong in jou 

mond doen.

1. LAB bladsy 87: Stel die s-klank bekend. (3 min)
• Dit is die s-klank. Dit klink soos die: sssss
• Wie se naam begin met die S-klank?
• Wie se naam bevat ’n s?

3. Woorde wat met die 
s-klank begin. (5 min)

• Wat is hierdie prentjies?
• Met watter klank begin 

elke woord?
• Watter ander woorde 

begin met die klank?

4. Onderrig die letterformasie vir s. (4 min)
Kopieer my:
• Skryf in die lug terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou vinger na terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou potlood na terwyl ons die liedjie sing.
s – Begin op die punt, gaan links, rond soos ’n slang 
na regs en buig op.

5. Sinswerk. (4 min)
• Lees die sin vir 

die leerders voor. 
Beklemtoon die 
s-klank. 

• Leerders omkring 
elke s.

3

4

2

5

1
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WEEK 5Maandag

1. Stel die leesgroepe bekend.  
(5 min)

2. Groep A op mat: LAB bladsy 82-85

Storiebundel

• Maak jou storiebundel oop.
• Lees die storie hardop saam met my. 
• Wys met jou vinger onder die woorde 

terwyl jy lees. 
• Beantwoord my vrae.

4. Die res van die klas doen 
Onafhanklike Werk.

Sien Oorsig van die week op bladsy 77 vir 
skedule.
Groepe B, C, 
D & E voltooi 
twee LAB-
bladsye.
• Hou julle 

potlode 
gereed.

• Werk 
saggies op 
jou eie.

3. Stel die vrae oor Gedrukte 
tekskonsepte (GTk). (Sien Kwartaal 1 
Assessering vir GTk-kontrolelys.)

Gebruik die GTk-kontrolelys om vrae in 
volgorde te stel. 
Merk die vaardighede wat reeds in plek is. 
Onderig vaardighede wat nie in plek is nie. 
Teken die groep se vordering aan.

5.  GBL en Onafhanklike Werk: Gedrukte tekskonsepte (Groep A)  
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WEEK 5 Dinsdag

1. Oggendbyeenkoms 

2. Luister en Praat: Rolspeel  

Rolspeel die storie in pare
• Neem die klas na buite.
• Die leerders vorm pare. Die een is Leeu, die ander is Muis.
• Leerders rolspeel die storie vir 5 minute.
• Klap vir leerders om te begin en dan weer om te eindig.
• Kies een paar om die storie vir die klas te rolspeel.

3. Gedeelde Lees 1: Begrip  

3. Weerkaart1. Register 2. Verjaarsdag

5. Lees woordeskat: help, vriende, groot, klein
• Wys flitskaarte. Leerders sê elke woord.
• Pas elke woord by die woord in die GB.
• Plaas die flitskaarte op die woordmuur en lees hulle weer.

1. GB-bladsye 
21–24. Lees 
title van 
storie: Leeu 
en Muis.

2. Lees die hele 
verhaal vir en 
dan saam met 
die leerders. Wys 
na die woorde.

3. Vra Dag 1-vrae op 
elke bladsy van die 
GB om begrip vir 
die storie en prente 
te bepaal.

4. Oefen die 
woorde-
skat.

Luister  
& Praat

WiskundeOggendbyeenkoms

Groepbege- 
leide Lees &  

Onafhanklike  
Werk

Klanke &  
Handskrif

Gedeelde Lees 1  
(begripsfokus)

Visuele  
Kunste

LO  
(binne)

 Aanvangs- 
kennis 

en PSW
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WEEK 5Dinsdag

3. Leerder A maak oë toe. 
Leerder B gee instruksies 
om kryte weer in orde te 
stel. 

• Vertel jou maat hoe om sy 
of haar hand te beweeg om 
kryte op te tel en weer in 
orde te plaas. Gebruik die 
woorde links, regs, op en af.

• Ruil rolle om.

1. Voorbereiding.

• Vorm pare.
• Elke paar benodig 

vyf kryte.

1. Dieselfde klank of anders? (3 min)
• Hou een vinger op as jy dieselfde geluid 

hoor. 
• Hou twee vingers  

op as jy twee  
verskillende  
geluide hoor.

SSS + AAA
Klap + Klap
DDD en SSS

2. LAB bladsy 88: Soek die woorde wat 
s bevat. (12 min)

Sê die naam van elke 
prentjie saggies. Luister vir 
die s-klank.
• Omkring al die woorde 

met die s-klank.
• Wanneer julle klaar 

is, gaan ons saam 
daarna kyk.

3. Verduidelik 
hoe volgorde 
werk. (5 min)

4. LAB bladsy 89: Sit die prentjies 
in die korrekte 
volgorde.  
(10 min)

• Skryf die volgorde van 
die prentjies van  
1 tot 4.

• Kom ons kyk saam.

2. Rangskik saam 
die kryte in enige 
volgorde.

• Onthou die orde.
• Meng dan die kryte weer 

op.

4. Aanvangskennis en PSW: Gee instruksies 

5. Klanke: Letter s; volgorde  

gaan bed toe

word wakker

gaan huis toe
gaan skool toe
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WEEK 5

2. Groep B op 
die mat: LAB 
bladsy 82-85

Storiebundel

• Maak jou storie-
bundel oop.

• Lees die storie 
hardop saam met my. 

• Wys met jou vinger 
onder die woorde 
terwyl jy lees. 

• Beantwoord my vrae.

Dinsdag

6. Onafhanklike Werk: Gedrukte tekskonsepte (Groep B)  

7. Visuele Kunste: Doolhofaktiwiteit  

Vind jou weg deur die doolhof. LAB bladsy 90
Die tweede doolhof is meer uitdagend vir leerders wat die eerste doolhof vinnig voltooi.

1. Stel die 
leesgroepe 
bekend. 
(5 min)

Hierdie leerders is 
in Groep B.

4. Die res van 
die klas doen 
Onafhanklike 
Werk.

Sien Oorsig van 
die week op 
bladsy 77 vir 
skedule.
Groepe A, C, D 
& E voltooi twee 
LAB-bladsye.
• Hou julle 

potlode 
gereed.

• Werk saggies 
op jou eie.

3. Stel die vrae 
oor Gedrukte 
tekskonsepte 
(GTk).

Gebruik die GTk-
kontrolelys om 
vrae in volgorde 
te stel. 
Merk die 
vaardighede wat 
reeds in plek is. 
Onderig 
vaardighede wat 
nie in plek is nie. 
Teken die groep 
se vordering aan.
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WEEK 5Woensdag

1. Oggendbyeenkoms 

2.  Aanvangskennis en PSW: Help mekaar 

LAB bladsy 91
• Wat, dink ons,   gebeur in hierdie prentjie?
• Het jy al ooit iemand gehelp?
• Wat het gebeur?
• Hoe het jy gevoel nadat jy hulle gehelp het?
• Is jy al ooit gehelp? Hoe?
• Hoe het jy gevoel? Hoekom?
• Waarom is dit belangrik om mekaar te help?

My nuus
Pare vertel nuus.

’n Paar leerders vertel nuus aan die klas.

• Gebruik al die foto’s in hierdie raam om 
jou nuus aan jou maat te vertel.

• Luister aandagtig na hulle.

Gedeelde 
Skryfwerk

Groepbegeleide 
Lees & Onaf- 

hanklike Werk

Klanke &  
Handskrif

Visuele  
Kunste

Oggendbyeenkoms Wiskunde PSW
Gedeelde Lees 2  

(begripsfokus)

LO  
(binne)
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WEEK 5 Woensdag

4. Gedeelde Lees: Storievolgorde  

3. Gedeelde Lees 2: Dekodering  

1. Grootboek-
bladsye 21–24. 
Lees weer die hele 
storie saam met 
die leerders. Wys 
onder die woorde.

2. Stel die Dag 
2-vrae op 
elke GB-
bladsy.

3. Gaan voort 
met die 
onderrig van 
Gedrukte 
tekskonsepte.

4. Onderrig 
die twee 
sigwoorde: 
en, is.

1. Mondeling: 
Identifiseer die 
volgorde van die 
Leeu en Muis-storie.

• Wat het eerste/tweede 
in die Leeu en Muis-
storie gebeur? 

• Hoe het die storie 
geëindig?

2. Skryf drie sinne op 
die bord, met hulp 
van die leerders.

Leeu help Muis.
Muis help Leeu.
Leeu en Muis  

is ___

Skryf: Leeu help Muis.
• Waar sal ek begin skryf?
• Wat sien julle aan 

die begin van die 
eerste woord?

Skryf: Muis help Leeu.
• Wat sal ek aan die 

einde sit?
Skryf: Leeu en Muis is 
vriende (moenie ’n punt 
aan die einde van die sin 
sit nie).
• Waarom skryf ek Leeu en 

Muis met hoofletters?

3. Lees sinne en maak 
foute reg.

Leeu en  
Muis is  

vriende.

• Hoeveel sinne is daar?
• Wat ontbreek ? (punt in 

die laaste sin)
• Kom ons lees die 

storie weer.
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WEEK 5Woensdag

5. Klanke: Die i-klank  

6. Handskrif  

2. Luister na en sê 
die a-klank. (4 min) 

• Wat is hierdie 
prentjie? (ink) 

• Luister na die eerste 
klank, iii. 

• Sê die klank. 
• Let op wat jou tong 

en mond doen.

5. Sinswerk. (4 min)
• Lees die sin vir 

die leerders voor. 
Beklemtoon die i-klank. 

• Leerders omkring elke i.

3. Woorde wat met 
die i-klank begin. 
(5 min) 

• Wat is hierdie prente? 
• Met watter klank 

begin elke woord? 
• Watter ander woorde 

begin met dié klank?

1. LAB bladsy 92: Stel die letter a voor. 
(3 min)

• Dit is die letter i, dit is hoe dit klink iiiii. 
• Wie se naam begin met die I-klank? 
• Wie se naam bevat ’n i?

4. Onderrig die letter-
formasie vir i. (4 min)

Kopieer my:
• Skryf in die lug terwyl 

ons die liedjie sing.
• Trek met jou vinger 

na terwyl ons die 
liedjie sing.

• Trek met jou potlood 
na terwyl ons die 
liedjie sing.

i: Begin by die kolletjie,
gaan af. Lig die
potlood op en sit ’n dotjie
net bo die streep.

(10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van vandag se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

4

2

5

1 3
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WEEK 5

2. Groep C op die mat:  
LAB bladsy 82-85

Storiebundel

• Maak jou storie bundel oop.
• Lees die storie hardop saam met my. 
• Wys met jou vinger onder die woorde 

terwyl jy lees. 
• Beantwoord my vrae.

3. Stel die vrae oor Gedrukte teks 
konsepte (GTk). 

Gebruik die GTk-kontrolelys om vrae in 
volgorde te stel. 
Merk die vaardighede wat reeds in plek is. 
Onderrig vaardighede wat nie in plek is nie. 
Teken die groep se vordering aan.

Woensdag

6. GBL en Onafhanklike Werk: Gedrukte tekskonsepte (Groep C)  

7. Visuele Kunste  

• Teken ’n kaart van jou woonbuurt. 
• Trek die pad vanaf jou huis na die naaste winkel toe.

1. Stel die leesgroepe bekend. (5 min)

Hierdie leerders is in Groep A.

4. Die res van die klas doen 
Onafhanklike Werk.

Sien Oorsig van die week op bladsy 77 
vir skedule.
Groepe B, C, D & E voltooi twee LAB-
bladsye.
• Hou julle potlode gereed.
• Werk saggies op jou eie.
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WEEK 5Donderdag

1. Oggendbyeenkoms 

2. Luister en Praat: Aksierympie  

Onderrig die rympie en aksies. 
• Luister na hierdie rympie en kyk hoe ek die aksies doen. 
• Sluit nou aan waar julle kan (tweede keer). 
• Nou doen die meisies vers 1 en die seuns vers 2 met my.

Wippie en Snippie
Wippie en Snippie loer uit ’n gaatjie,
Wip is ’n muis en Snip is sy maatjie.
Wippie en Snippie daar kom die groot kat,
Woeps spring die twee muisies weer terug in die gat.

3. Gedeelde Lees 3: Leerders se reaksie  

1. GB bladsy 21–24. 
Lees weer die 
hele storie saam 
met die leerders 
en wys na die 
gedrukte teks.

2. Ná lees, 
doen die Dag 
3-aktiwiteite 
in die GB. 

3. Hersien 
woorde-
skat  op die 
woordmuur. 

4. Lees die 
woorde skat : 
help, vriende, 
groot, klein

• Leerders maak 
mondelinge sinne 
met elke woord.

3. Weerkaart1. Register 2. Verjaarsdag

LO  
(binne)

Onafhank- 
like Skryf 

werk

Groepbegeleide  
Lees & Onaf- 

hanklike Werk

Klanke &  
Handskrif

Uitvoerende  
Kunste

Oggendbyeenkoms
Luister  

& Praat
Wiskunde

Gedeelde Lees 3  
(reageer op teks)
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WEEK 5 Donderdag

4. Onafhanklike Skryfwerk: Formele assessering – kopieer ’n sin  

1. LAB bladsy 93: Teken 
’n prent.

• Kies jou gunsteling deel 
van die storie.

• Teken ’n prentjie om te 
wys wat gebeur het.

2. LAB bladsy 93: Kopieer ’n sin.

Leeu help Muis.
Muis help Leeu.
Leeu en Muis is 

vriende.

• Lees die sinne. 
• Kies een sin. Skryf dit onder jou tekening.

Formele assessering
Versamel die LAB om hierdie aktiwiteit te merk. Gebruik die 
rubriek in die afdeling Assessering agterin hierdie boek.

1. LAB bladsy 94: Meer oefening met die i-klank.
Mondelings: Leerders kry beurte om die prentjies te benoem.
• Het jy ’n i-klank in die woord gehoor?
• Trek ’n kruis oor al die woorde wat NIE ’n i in hulle het nie.

(10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van gister se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

5. Klanke: Die i-klank  

6. Handskrif  
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WEEK 5Donderdag

7. GBL en Onafhanklike Werk: Gedrukte tekskonsepte (Groep D)  

1. Stel die 
leesgroepe 
bekend. 
(5 min)

Hierdie leerders is 
in Groep D.

4. Die res van 
die klas doen 
Onafhanklike 
Werk.

Sien Oorsig van 
die week: LAB 
bladsy 82-85 vir 
skedule.
Groepe A, B, C & E 
voltooi twee LAB-
bladsye.
• Hou julle 

potlode gereed.
• Werk saggies op 

jou eie.

2. Groep D op 
die mat: LAB 
bladsy 82-85

Storiebundel

• Maak jou storie-
bundel oop.

• Lees die storie 
hardop saam 
met my. 

• Wys met jou 
vinger onder die 
woorde terwyl jy 
lees. 

• Beantwoord my 
vrae.

3. Stel die vrae 
oor Gedrukte 
teks konsepte 
(GTk). 

• Gebruik die 
GTk-kontrolelys 
om vrae in 
volgorde te stel. 

• Merk die 
vaardighede wat 
reeds in plek is. 

• Onderrig 
vaardighede wat 
nie in plek is nie. 
Teken die groep 
se vordering 
aan.

8. Uitvoerende Kunste: Berei ’n gumboot-dans voor  

Skep ’n gumboot-dansroetine. Sien Oorsig van die week vir skedule.
Gebruik die woorde links en regs.
• Klap en tik op jou regtervoet.
• Klap en tik op jou linkervoet.
• Draai om.
• Klap en stap vorentoe.
• Klap en stap agteruit. links  regs
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WEEK 5 Vrydag

1.  Oggendbyeenkoms 2.  Deel ons skryfwerk:  
LAB bladsy 93  

My nuus
Pare vertel nuus.

’n Paar leerders 
vertel nuus aan 
die klas.

• Gebruik al 
die foto’s in 
hierdie raam 
om jou nuus 
aan jou maat 
te vertel.

• Luister mooi na hulle.

Vra ’n paar leerders om hul tekeninge aan 
die klas te wys en hul sinne te lees.
Prys en moedig hulle aan as skrywers en 
illustreerders.

1. Fonemiese bewustheidsaktiwiteite 
(3 min)

Klap die lettergrepe van die woordeskat van 
die week. 
• Hoeveel klanke is daar in hierdie woord? 
• Wat kry ek as ek die eerste klank van die 

woord verwyder? 
• Watter woord maak ek as ek die eerste 

klank verander na ...? (ens.)

2. LAB bladsy 95: Verduidelik en 
leerders voltooi aktiwiteit. (12 min)

• Sê die naam van 
die prentjie saggies 
vir jouself. Luister 
na die klanke in 
jou kop.

• Vul s of i in om die 
woorde te voltooi.

3. Klankassessering: s- en i-woorde  

Terugvoering:
Versamel boeke en merk hierdie aktiwiteit. 
Kan leerders s en i korrek gebruik?

Gedeelde 
Skryfwerk

Groepbegeleide Lees  
& Onafhanklike Werk

Oggendbyeenkoms Wiskunde

Uitvoerende  
Kunste

Klanke & Handskrif- 
assessering
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WEEK 5Vrydag

4. GBL en Onafhanklike Werk: Gedrukte tekskonsepte (Groep E)  

1. Stel die 
leesgroepe 
bekend. 
(5 min)

Hierdie leerders 
is in Groep E.

1. Herhaal die gumboot-dansroetine 
wat gister geskep is. (5 min)

links  regs

2. Groepe: oefen en voer dans uit.  
(25 min)

Gee applous en prys leerders.

4. Die res van 
die klas doen 
Onafhanklike 
Werk.

Sien Oorsig van die 
week op bladsy 77 
vir skedule.
Groepe A, B, C & D 
voltooi twee LAB-
bladsye.
• Hou julle 

potlode gereed.
• Werk saggies op 

jou eie.

2. Groep E op 
die mat: LAB 
bladsy 82-85

Storiebundel

• Maak jou storie-
bundel oop.

• Lees die storie 
hardop saam 
met my. 

• Wys met jou 
vinger onder die 
woorde terwyl 
jy lees. 

• Beantwoord 
my vrae.

3. Stel die vrae 
oor Gedrukte 
teks konsepte 
(GTk). 

• Gebruik die 
GTk-kontrolelys 
om vrae in 
volgorde te stel. 

• Merk die 
vaardighede wat 
reeds in plek is. 

• Onderrig 
vaardighede 
wat nie in plek 
is nie. Teken 
die groep se 
vordering aan.

5. Uitvoerende Kunste: Voer gumboot-dans uit  
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WEEK 6 Tyd vir skool

Oorsig van die week

Handskrif
Tt, Ee

Klanke
t, e

GBL (1 groep 
per dag)
Gedrukte 

tekskonsepte

Liggaamsopvoeding
• Binne

• Buite (Maandag en 
Vrydag)

• Dit is deel van 
Lewensvaardigheid. 

Maandag en 
Vrydag: binne en 
buite. Dinsdag en 
Donderdag: slegs 

binne.

Aanvangskennis 
en PSW

• Inkopielys
• Sorteer in twee 

groepe
• Praat oor vrese

Onafhanklike 
Werk

8 LAB-bladsye

Skeppende 
Kunste

• Kleur in
• Teken jou 

skoolsak
• Rolspel oor 

vrese

Skryfwerk
Lys

Beskryf
Plekke by die 

skool
Liedjie/
Rympie

Ou Juffrou 
Padda

Hardoplees-
storie
Pandu 

Padda begin 
skool

Gedeelde Lees
Die skoolsak

Tema:  
Skool 

Week 6:  
Tyd vir skool

Mondeling

G
ro

ep
be

ge

lei
de

Le
es

Lees

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Lew
ensvaardigheid
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WEEK 6Tyd vir skool

Voorbereiding
• Maak flitskaarte:

skool potlood sak

Gids vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)

GBL: een sessie van 30 minute vir elke groep: Gedrukte tekskonsepte. OW: 8 bladsye

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Groep A
GBL
Met 

onderwyser

OW
bladsy 

1

OW
bladsy 

2

OW
bladsy 

3

OW
bladsy 

4

OW
bladsy 

5

OW
bladsy 

6

OW
bladsy 

7

OW
bladsy 

8

Groep B 1 2
GBL

Met onderwyser
3 4 5 6 7 8

Groep C 1 2 3 4
GBL

Met onderwyser
5 6 7 8

Groep D 1 2 3 4 5 6
GBL

Met onderwyser
7 8

Groep E 1 2 3 4 5 6 7 8
GBL

Met onderwyser

Formele assessering
Sien taakbesonderhede en nasienrubrieke in Kwartaal 1 Assessering agterin hierdie boek. 

Deurlopend: Week 3–8 (assesseer elke week 1∕6 van die klas)
Formele 

assessering
Taak Groepering en 

tydsberekening
Wanneer?

Luister en 
Praat 1

Praat oor persoonlike 
ervarings. 

• Individuele werk
• 2 minute per leerder 

As die klas sinvol met teken/
kopiëring besig is of wanneer 
hulle Nuus doen. 

Luister en 
Praat 2

Luister na en voer ’n 
deel van ’n liedjie of 
rympie uit. 

• In pare of groepe 
van drie

• 3 minute per paar 

Wanneer liedjies as 
oorgangsaktiwiteite 
gesing word of gedurende 
die Geletterdheid- of 
Lewensvaardigheid-tyd. 

Liggaamsopvoeding
LO (binne) Maandag tot Donderdag vir 15 min voor Klanke
Sien bladsy 8 vir moontlike aktiwiteite. 
LO (buite) Maandag en Vrydag vir 30 min
Berei 4 aktiwiteite vir die week voor. Sien bladsy 7 vir moontlike aktiwiteite. 
Verdeel die klas in vier groepe. Elke groep doen twee aktiwiteite op Maandag en nog twee 
op Vrydag.
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WEEK 6 Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus op vandag se nuus. 

My nuus
Pare vertel nuus van hul naweek. 

’n Paar leerders vertel hul nuus aan  
die klas. 

• Gebruik die prentjies in hierdie raam 
om jou nuus aan jou maat te vertel. 

• Luister aandagtig na hulle. 
• Ek sal ’n paar leerders kies om met 

die klas te deel. 

 Aanvangskennis 
en PSW

Oggendbyeenkoms

Groepbegeleide Lees  
& Onafhanklike Werk

Klanke &  
Handskrif

Luister & PraatWiskunde

LO (binne)
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WEEK 6Maandag

Pandu Padda begin skool
Pandu Padda begin volgende week met skool. 

Maar Pandu was hartseer. “Ek wil nie skool toe 
gaan nie,” sê hy vir sy broer Simon. 

“Almal moet skool toe gaan,” sê Simon, “om 
nuwe dinge te leer. ”

“Maar ek weet alreeds alles,” sê Pandu. (Dink jy 
hy weet alles?)

“Alles!” sê Simon. “Hoeveel is tien plus tien?” 
“Umm … ek weet nie,” sê Pandu. 
“En wie is die president van Suid-Afrika?” vra 

Simon. 
“Umm … ek weet nie,” sê Pandu. 
“En hoe skryf jy jou naam?” vra Simon. 
“Umm, ek weet nie,” sê Pandu. “Wel, miskien 

weet ek nie alles nie. 
Maar ek weet hoe om te swem en vlieë te vang. ”
(Kan jy swem? Kan jy vlieë vang? Waarom kan 

Pandu dit maklik doen?)

“Is jy bekommerd oor iets by die skool?” vra Simon. 
“Ja, wat as my onderwyser nie van paddas hou 

nie?” 
“Die onderwysers hou van al hul diere-leerders, 

glo my,” sê Simon. 
“En wat as die ander klein paddas nie vriendelik 

is nie?” 
“Dan moet jy vriendelik met hulle wees. Hulle sal 

dan gou jou vriende word,” sê Simon. 
“En wat as ek honger word?” 
“Hulle sal vir jou middagete by die skool gee. 

Of jy kan jou eie middagete in ’n kosblik skool toe 
neem,” sê Simon. 

“O, en wat as ek op pad skool toe verdwaal?” 
“Jy kan saam met my stap. Ons sal saam skool 

toe gaan,” sê Simon. 

Simon sê verder, “Almal is ’n bietjie bang as hulle 
begin skoolgaan. Ek was bang. Maar as jy bang voel, 
praat met iemand en dit sal help om jou beter te 
laat voel. ”

Pandu dink vir ’n oomblik, “Ek dink ek sal van 
skool hou. En ek is nie meer bang nie,” sê hy. 

2. Luister en Praat: Storietyd   

Woordeskat 
president: die leier van ’n land 
verdwaal: om nie te weet waar jy 
is nie
oomblik: ’n kort tydjie

1. GB-bladsy 26: Die skoolsak. 
Praat oor die prentjie. (3 min)

• Watter soort 
diere is in die 
storie?

• Waarheen gaan 
die paddatjie?

• Hoe weet jy?
• Hoe dink jy 

voel hy?

2. Lees die storie hardop: Pandu 
Padda begin skool. (7 min)

Verduidelik die 
vetgedrukte 
woorde terwyl 
u lees.

3. Stel vrae nadat u gelees het 
om die begrip daarvan na te 
gaan. (5 min)

• Waarom wou Pandu nie skool toe 
gaan nie? 

• Hoe het Simon vir  
Pandu gehelp? 

• Watter deel van  
die storie het  
jou laat lag?
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WEEK 6 Maandag

3. Aanvangskennis en PSW: Inkopielyste 

1. Op die mat. GB-bladsy 25: Lees die 
inkopielys. Stel die vrae in die GB. 
(10 min)

• Waarom het ons ’n inkopielys nodig?
• Wat kan jy nog by hierdie lys voeg?

3. Leerders sorteer kruideniersware in 
groente en melkprodukte. (10 min)

• Omkring al die groente met blou. 
• Omkring al die melkprodukte met rooi. 

2. LAB bladsy 108. Lees die name 
van die kruideniersware. Sorteer 
mondelings. (5 min)

• Wat is groente? 
• Wat is melkprodukte?

4. Leerders deel hul lyste. (5 min)

• Raadpleeg jou maat. Het julle dieselfde 
kruideniersware omkring?
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WEEK 6Maandag

4. Klanke: Stel die t-klank bekend  

5. Handskrif  

2. Luister na en 
sê die t-klank. 
(4 min)

• Wat is hierdie 
prentjie? (tol)

• Luister na die 
eerste klank, ttt. 

• Sê die klank. 
• Let op wat jou 

tong en mond 
doen.

5. Sinswerk (4 min)
• Lees die sin vir die 

leerders voor. 
• Beklemtoon die ```
• t-klank. Leerders 

omkring elke t.

3. Woorde wat 
met die t-klank 
begin. (5 min)

• Wat is hierdie 
prente?

• Met watter klank 
begin elke woord?

• Watter ander 
woorde begin met 
dié klank?

1. LAB bladsy 109: Stel die t-klank bekend. (3 min)
• Dit is die t-klank. Dit klink soos tttt. 
• Wie se naam begin met die T-klank? 
• Wie se naam bevat ’n t?

4. Onderrig die 
letterformasie vir t.  
(4 min)

Kopieer my:
• Skryf in die lug terwyl 

ons dreunsing. 
• Trek met jou vinger na 

terwyl ons dreunsing. 
• Trek met jou potlood na 

terwyl ons dreunsing. 
t: Begin by die kolletjie, 
gaan af en om. Lig jou
potlood en kruis die 
streep naby die bokant.

(10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van vandag se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

4

2

5

1

3
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WEEK 6 Maandag

3. Klas doen Onafhanklike Werk. 
Sien Oorsig van die week op 
bladsy 97 vir skedule. 
Groepe B, C, D & E voltooi twee 
LAB-bladsye. 
• Hou julle potlode gereed. 
• Werk saggies op jou eie.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Gedrukte tekskonsepte (Groep A)   

1. Groep A op die mat: LAB 
bladsy 104-107

Storiebundel

• Maak jou storiebundel oop. 
• Lees die storie hardop saam met my. 
• Wys met jou vinger onder die woorde 

terwyl jy lees. 
• Beantwoord my vrae. 

2. Stel vrae oor die Gedrukte 
tekskonsepte (GTk). (Sien Kwartaal 1 
Assessering vir GTk-kontrolelys. )

Gebruik die GTk-kontrolelys om vrae in 
volgorde te stel. 
Merk die vaardighede wat reeds in plek is. 
Onderrig vaardighede wat nie in plek is nie. 
Teken die groep se vordering aan. 
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WEEK 6Dinsdag

1. Oggendbyeenkoms 

2. Luister en Praat: Skooluitleg (‘Blinde’ leerderaktiwiteit)  

3. Keer terug na die klaskamer. 
Bespreek wat hulle geleer het. 

• Watter plek het jy beskryf?
• Waarom het jy daardie plek gekies?
• Watter belangrike plekke moet ’n nuwe 

leerder wat by die klas aansluit van weet?
• Waarom het sommige leerders ekstra 

sorg nodig? Hoe kan ons hulle help?

1. Vorm pare en neem die leerders na buite. 
Leerder A maak die oë styf toe. Leerder B lei A rondom die 
speelgrond na ’n belangrike plek in die skool. 
• Leerder B, maak asof jou maat blind is. Jy moet hom/haar 

die skool wys. 
• Lei hom/haar saggies na ’n belangrike plek in die skool, 

soos die kantoor, biblioteek, snoepwinkel, skoolhoof se 
kantoor, ens. 

• Sê hoe dit lyk en waar dit is. 
• Sê wat daar gebeur.

2. Leerders ruil rolle om. 

• Ruil rolle om. Leerder A, neem jou maat 
na ’n ander belangrike plek in die skool. 

• Sê hoe dit lyk en waar dit is. 
• Sê wat daar gebeur. 

Luister  
& Praat

WiskundeOggendbyeenkoms

Groepbegeleide  
Lees & Onaf- 

hanklike Werk

Klanke &  
Handskrif

Gedeelde Lees 1  
(begrip)

Visuele  
Kunste

3. Weerkaart1. Register 2. Verjaarsdag

 Aanvangs- 
kennis  

en PSW

LO 
(binne)
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WEEK 6 Dinsdag

4. Aanvangskennis en PSW: Buitelugvaardighede 

3. Gedeelde Lees 1: Begrip  

5. Lees van woordeskat: skool, potlood, sak
• Wys die flitskaarte. Leerders sê elke woord. 
• Pas elke woord by die woord in die GB. 
• Plaas die flitskaarte op die woordmuur en lees dit weer ’n keer.

1. Grootboek-
bladsye 26–
29. Lees die 
titel van die 
storie. 

1. Rig buite op. 
Deel leerders in vier groepe. 
Plaas toerusting vir een van die aktiwiteite 
hieronder in elke hoek van die vierkant. 
1. Touspring
2. Gooi en vang ’n bal
3. Gebruik ’n hoepel
4. Huppel (geen toerusting)

2. Leerders doen die aktiwiteite.  
(10 min)

• Elke groep gaan na een sirkel en doen die 
aktiwiteit daar. 

• Probeer elke aktiwiteit vier keer doen. 
• Neem beurte en deel die toerusting. 
• Na 2 minute sal ek ’n sein gee en sê dat 

julle na ’n ander sirkel moet beweeg.

2. Lees die hele 
storie vir en 
dan saam met 
die leerders. 
Wys onder 
elke woord. 

3. Stel die Dag 
1-vrae op elke 
GB-bladsy 
om begrip 
vir die storie 
en prente te 
bepaal. 

4. Oefen die 
woordeskat. 
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WEEK 6Dinsdag

3. Terugvoering tussen 
pare. (5 min)

• Soek ’n maat. 
• Vertel jou maat hoeveel keer 

jy elke aktiwiteit kon doen. 
• Vertel jou maat watter 

aktiwiteit jy wil verbeter.

1. Oriëntasie: Hoe 
om klanke te tel. 
(8 min)

• Kom ons klap hoeveel 
klanke ons in die 
woord kamer hoor. 

• Herhaal dit met ander 
woorde.

5. Klanke: Tel die klanke in woorde  

6. Handskrif  

2. LAB bladsy 110: Tel die klanke en skryf getalle. (7 min)
• Kom ons klap die klanke vir 

die eerste woord op hierdie 
bladsy. Hoeveel klanke ons 
hoor?  
T A S. 

• Kom ons skryf die klanke op 
die bord. (Spasieer die klanke 
om die woord te vorm. )

• Kom ons skryf ’n getal onder 
elke klank. 

• Nou skryf julle die getal in jul 
boeke. 

• Herhaal dit met ander 
woorde. 

(15 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van gister se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.
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WEEK 6 Dinsdag

7. GBL en Onafhanklike Werk: Gedrukte tekskonsepte (Groep B)  

8. Visuele Kunste: Kleur in  

LAB bladsy 111. Kleur die prentjie noukeurig in. 
• Haal jou kryte uit. 
• Moenie te hard of te sag druk nie. Dit moet “net reg” wees. 
• Kies goeie kleure. 
• Kleur netjies binne die lyne in. 
Prys hulle prentjies. 

1. Groep B op die mat, 
• Maak jou storiebundel oop. 

Storiebundel

• Lees die storie hardop saam met my. 
• Wys met jou vinger onder die woorde 

terwyl jy lees. 
• Beantwoord my vrae.

2. Stel vrae oor die Gedrukte 
tekskonsepte (GTk). (Sien Kwartaal 1 
Assessering vir GTk-kontrolelys.)

Gebruik die GTk-kontrolelys om vrae in 
volgorde te stel. 
Merk die vaardighede wat reeds in plek is. 
Onderrig vaardighede wat nie in plek is nie. 
Teken die groep se vordering aan. 

3. Klas doen Onafhanklike Werk. 
Sien Oorsig van die week op bladsy 97 vir skedule en LAB-
oefenbladsye. 
Groep A, C, D & E voltooi twee LAB-bladsye. 
• Hou julle potlode gereed. 
• Werk saggies op jou eie.
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WEEK 6Woensdag

1. Oggendbyeenkoms 

2. Aanvangskennis en PSW: Praat oor vrese 

LAB bladsy 112. Bespreek die prent. 
• Wat gebeur in hierdie prentjie?
• Hoe voel die kind wat wegkruip? Hoekom?
• Wat kan hy doen?
• Waarvoor is jy bang?
• Wat kan jy doen as jy bang is?

My nuus
Pare vertel nuus van hul families. 

’n Paar leerders vertel hul nuus aan die klas. 

• Gebruik al die prentjies in hierdie raam 
om jou nuus aan jou maat te vertel. 

• Luister aandagtig na hulle. 
• Ek sal ’n paar leerders vra om met die 

klas te deel.

LO 
(binne)

Gedeelde 
Skryfwerk

Groepbegeleide  
Lees & Onaf- 

hanklike Werk

Klanke &  
Handskrif

Visuele  
Kunste

Oggendbyeenkoms Wiskunde PSW
Gedeelde Lees 2  

(begripsfokus)
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WEEK 6 Woensdag

4. Gedeelde Skryfwerk: Lyste (tuis en skool)  

3. Gedeelde Lees 2: Dekodering  

1. Grootboek-bladsye 
26–29. Lees die storie 
weer met die leerders. 
Wys onder die woorde. 

2. Stel Dag 
2-dekoderingsvrae 
op elke Grootboek-
bladsy. 

3. Gaan voort met 
die onderrig 
van Gedrukte 
tekskonsepte. 
Onderrig ’n 
sigwoord. 

1. LAB bladsy 105. 
Wat wil Pandu 
in sy skoolsak 
sit? (2 min) 

• Wat het Pandu 
eerste ingepak?

• Wat het Simon vir 
hom gesê om in 
te pak?

2. Maak twee lyste saam met die 
leerders. (8 min)

Skool

potlood

kosblik

trui

liniaal

huiswerkdagboek

Tuis

klere

komberse

slaapklere

speelgoed

kussing

• Watter dinge gebruik ons tuis? Kom 
ons maak ’n lys saam. 

• Watter dinge gebruik ons op skool? 
Kom ons maak ’n lys saam. 

3. Lees die lyste saam en tel die items. 
(3 min) 

4. Praat oor lyste. (2 min)

• Wat merk jy op oor die skryf van lyste?

Elke item is op ’n nuwe lyn. 
’n Opskrif. 
Genommer. 
Geen punte nie.

• Waar het julle ander lyste gesien?
• Waarvoor word lyste gebruik?
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WEEK 6Woensdag

5. Klanke: Stel die e-klank bekend  

6. Handskrif  

2. Luister na en 
sê die e-klank. 
(4 min)

• Wat is hierdie 
prentjie? (emmer) 

• Luister na die 
eerste klank: eee. 

• Sê die klank. 
• Let op wat jou 

tong en mond 
doen.

5. Sinswerk (4 min)
• Lees die sin vir 

die leerders voor. 
Beklemtoon die 
e-klank. 

• Leerders omkring 
elke e.

3. Woorde wat 
met die e-klank 
begin. (5 min)

• Wat is hierdie 
prente? 

• Met watter klank 
begin elke woord? 

• Watter ander 
woorde begin met 
dié klank?

1. LAB bladsy 113. Stel die e-klank bekend. (3 min)
• Dit is die e-klank, dit klink soos eeeee. 
• Wie se naam begin met die E-klank?
• Wie se naam bevat ’n e?

4. Onderrig letter-
formasie vir e.  
(4 min)

Kopieer my:
• Skryf in die lug terwyl 

ons die liedjie sing. 
• Trek met jou vinger na 

terwyl ons die liedjie 
sing. 

• Trek met jou potlood 
na terwyl ons die 
liedjie sing. 

e – Begin by die 
kolletjie
reguit regs, sirkel rond.

(10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van vandag se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

4

2

5

1

3
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WEEK 6 Woensdag

7. GBL en Onafhanklike Werk: Gedrukte tekskonsepte (Groep C)  

8. Visuele Kunste : Teken (Skoolsak)  

3. Klas doen Onafhanklike Werk. 
Sien Oorsig van die week op bladsy 97 vir skedule 
en LAB-oefenbladsye. 
Groep A, B, D & E voltooi 
twee LAB-bladsye. 
• Hou julle potlode 

gereed. 
• Werk saggies op 

jou eie.

2. Stel vrae oor die Gedrukte 
tekskonsepte (GTk). (Sien 
Kwartaal 1 Assessering vir GTk-
kontrolelys.)

Gebruik die GTk-kontrolelys om vrae 
in volgorde te stel. 
Merk die vaardighede wat reeds in 
plek is. 
Onderrig vaardighede wat nie in 
plek is nie. Teken die groep se 
vordering aan.

1. Groep C op die mat: LAB bladsy 104-107
• Maak jou storie bundel oop. 
• Lees die storie hardop 

saam met my. 
• Wys met jou vinger onder 

die woorde terwyl jy lees. 
• Beantwoord my vrae.

1. Kyk na twee of drie skoolsakke of rugsakke 
saam met die leerders. 

• In pare: Gesels oor 
jou eie skoolsak/
rugsak of een wat jy 
graag wil hê. 

Elkeen praat oor:
• Hoe lyk jou sak aan 

die buitekant?
• Wat is binne-in jou 

sak?
• Hou jy van jou sak? Indien nie, watter sak wil jy 

graag hê?

2. Teken jou skoolsak/rugsak. 
• Neem jou hand en maak ’n 

sirkel op ’n stuk papier. Jou 
tekening sal so groot wees. 

• Dink aan die kleur en vorm van 
jou skoolsak. 

• Teken jou skoolsak/rugsak. 
• Voeg besonderhede by van 

wat binne-in is.

Storiebundel
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WEEK 6Donderdag

1.  Oggendbyeenkoms 

2. Luister en Praat: Gedig  

Onderrig die gedig en aksies. 
Leerders sluit aan waar hulle kan (tweede keer). 
’n Klein groepie sê vers 1, en die klas sluit aan by vers 2 om dit harder te maak (derde keer). 

Ou Juffrou Padda
Tien klein paddatjies, kom sit in ’n kring. 
Bring julle boekies en laat ons sing. 
Maak julle bekkies wawyd oop
En sing vir my soos soet stroop.

“Kwak kwak kwak!
Kwek kwek kwek!
Tien klein paddatjies
maak my gek.

3. Gedeelde Lees 3: Leerders se reaksie 

1. GB bladsy 26–
29: Lees weer 
die hele storie 
saam met die 
leerders. Wys na 
die teks. 

2. Ná lees, 
doen Dag 
3-aktiwiteite 
in die GB. 

3. Hersien 
woorde-
skat op die 
woordmuur. 

4. Leerders maak 
mondelinge 
sinne met elke 
woord. 

3. Weerkaart1. Register 2. Verjaarsdag

LO 
(binne)

Groep- 
begeleide  

Lees & Onaf- 
hanklike Werk

Onaf- 
hanklike 

Skryfwerk

Klanke &  
Handskrif

Uitvoerende  
Kunste

Oggendbyeenkoms
Luister  

& Praat
Wiskunde

Gedeelde Lees 3  
(reageer op teks)
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WEEK 6 Donderdag

4. Onafhanklike Skryfwerk: Lys  

6. Handskrif  

1. Verduidelik die taak. 
• Kyk na die lyste wat ons gister gemaak het. 
• Julle gaan 

elkeen jul eie 
lys opstel. 

• As julle vir 
my vra, sal 
ek ’n paar 
woorde op 
die bord 
skryf.

2. LAB bl. 114. Leerders 
skryf ’n lys van wat hulle 
by die skool gebruik. 

• As jy jou 
lys klaar 
geskryf 
het, kan jy 
prentjies 
teken van 
die dinge 
op jou lys. 

5. Klanke: Ja/Nee vrae  

1. Oriëntering tot ja/nee of waar/
onwaar vrae. (5 min)

• By sommige vrae is die 
antwoord ja of nee. 

• Antwoord ja of nee wanneer 
ek ’n vraag stel: Kan jy vlieg? 
Kan jy loop? Kan ’n vark vlieg? Kan ’n voël 
vlieg? (ens. )

• Ons kan ’n regmerkie gebruik om ja te 
wys. Het jy al ooit ’n regmerkie in jou 
boek gesien?

• Teken ’n regmerkie op die bord. 
• Om nee te wys, gebruik ons ’n kruisie. 
• Teken ’n kruisie op die bord. 

2. LAB bladsy 115: Verduidelik en 
doen ja/nee aktiwiteit saam met die 
leerders. (10 min)

Praat oor die eerste reël op 
die aktiwiteits bladsy. 
Vra die leerders om ’n 
regmerkie of ’n kruisie 
te teken langsaan die 
prentjies om te wys of hulle 
waar of onwaar is. 
Herhaal dit met die 
ander reëls. 
Leerders moet die kans kry om die laaste 
een alleen te doen, en dan terugvoering 
te gee. 

(15 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van gister se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

Skool

potlood
kosblik
trui
liniaal
huiswerkdagboek

Tuis

klere
komberse
slaapklere
speelgoed
kussing
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WEEK 6Donderdag

7. GBL en Onafhanklike Werk: Gedrukte tekskonsepte (Groep D) 

8. Uitvoerende Kunste: Groepbespreking  

2. Stel vrae oor die 
Gedrukte tekskonsepte 
(GTk). (Sien Kwartaal 1  
Assessering vir GTk-
kontrolelys. )

Gebruik die GTk-kontrolelys 
om vrae in volgorde te stel. 
Merk die vaardighede wat 
reeds in plek is. 
Onderrig vaardighede wat 
nie in plek is nie. 
Teken die groep se 
vordering aan. 

3. Klas doen 
Onafhanklike Werk. 

Sien Oorsig van die week 
op bladsy 97 vir skedule 
en LAB-oefenbladsye. 
Groep A, B, C & E voltooi 
twee LAB-bladsye. 
• Hou julle potlode 

gereed. 
• Werk rustig op jou eie. 

1. Bespreek algemene vrese.  
(10 min)

Moontlike scenario’s
• ’n Leerder word geboelie. 
• ’n Leerder wat bang is om die onderwyser 

iets te vertel, bv. hulle het verf gemors. 
• ’n Leerder wat sy/haar skoolsak verloor 

het en bang is om sy/haar ma te sê. 
• ’n Leerder wat bang is om vriende te 

maak. 

• Gister het ons gepraat oor bang 
wees. Ons het gesê dit help om met 
iemand te praat. 

• Ek gaan julle vertel van ’n seun/
meisie wat bang is (scenario van bo). 

• Met wie kan die kind praat en wat 
kan hy/sy sê?

Herhaal dit met ander scenario’s. 

1. Groep D op die mat: 
LAB bladsy 104-107

Storiebundel

• Maak jou storiebundel 
oop. 

• Lees die storie hardop 
saam met my. 

• Wys met jou vinger onder 
die woorde terwyl jy lees. 

• Beantwoord my vrae. 

3. Terugvoering en 
bespreking.  
(10 min)

• Kan iemand aan 
’n ander oplossing 
dink?

2. Groepe praat 
oor oplossings.  
(10 min)

• Elke groep sal een 
storie kies. 

• In jou groep sal 
julle bespreek met 
wie die kind kan 
praat en wat hy/sy 
moet sê. 
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WEEK 6 Vrydag

 
1. Oggendbyeenkoms 

2.  Gedeelde Skryfwerk:  
LAB bladsy 114 

My nuus
Pare vertel nuus oor hul families. 

’n Paar leerders vertel hul nuus aan die klas. 

• Gebruik al die prentjies in hierdie raam 
om jou nuus aan jou maat te vertel. 

• Luister 
aandagtig 
na hulle. 

• Ek sal ’n paar 
leerders vra 
om met die klas 
te deel. 

Skoollys
Roep ’n paar 
leerders 
om hul 
tekeninge 
vir die klas 
te wys 
en die 
skoollyste te 
lees wat hulle gister gedoen het. 
Prys en bemoedig hulle as skrywers en 
illustreerders. 

3. Klanke: Voltooi woorde met o- en m-klanke  

1. Dieselfde klanke of verskillende 
klanke? Gebruik voorbeelde van 2–3 
klanke wat leerders alreeds geleer 
het. (3 min)

• Hou een vinger op as jy dieselfde 
klank hoor. 

• Hou twee vingers op as jy twee 
verskillende klanke hoor.

2. LAB bladsy 116: 
Verduidelik die 
aktiwiteit (t- en 
e-woorde). (2 min)

• Sê die klanke in die 
kleurblokke. 

• Sê die naam van 
prent 1. 

• Kyk na die woord. 
• Watter klank ontbreek?

3. Leerders voltooi die aktiwiteit.  
(8 min)

• Sê die naam van die prentjie saggies 
vir jouself. 

• Luister na die klanke in jou kop. 
• Vul t of e in om die woorde te voltooi. 

Gedeelde 
Skryfwerk

Groepbegeleide Lees  
& Onafhanklike Werk

Oggendbyeenkoms Wiskunde

Uitvoerende  
Kunste

Klanke &  
Handskrif

LO (buite)
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WEEK 6Vrydag

4. GBL en Onafhanklike Werk: Gedrukte tekskonsepte (Groep E)  

1. Groepe berei ’n rolspel voor. (5 min)

Moontlike scenario’s
• ’n Leerder word geboelie. 
• ’n Leerder wat bang is om die 

onderwyser iets te vertel, bv. hulle het 
verf gemors. 

• ’n Leerder wat sy/haar skoolsak verloor 
het en bang is om sy/haar ma te sê. 

• ’n Leerder wat bang is om vriende 
te maak. 

• Berei ’n rolspel voor van die toneel 
waaroor julle gister gepraat het. 

• Julle moet aan die einde die oplossing 
ook rolspeel. 

• Elke leerder in die groep moet deelneem. 

2. Groepe bied hul rolspel vir die klas 
aan. (25 min)

Sê vir elke groep wat hulle goed gedoen het. 

5. Uitvoerende Kunste: Dramatisering (Hoe om vrese te hanteer)  

3. Klas doen 
Onafhanklike Werk. 

Sien Oorsig van die week 
op bladsy 97 vir skedule 
en LAB-oefenbladsye. 
Groep A, B, C & D voltooi 
twee LAB-bladsye. 
• Hou julle potlode 

gereed. 
• Werk saggies op 

jou eie. 

1. Groep E op 
die mat: LAB 
bladsy 104-107

Storiebundel

• Maak jou storie-
bundel oop. 

• Lees die storie 
hardop saam 
met my. 

• Wys met jou vinger 
onder die woorde 
terwyl jy lees. 

• Beantwoord 
my vrae. 

2. Stel vrae oor die Gedrukte 
tekskonsepte (GTk). (Sien 
Kwartaal 1 Assessering vir 
GTk-kontrolelys. ) 

Gebruik die GTk-kontrolelys om 
vrae in volgorde te stel. 
Merk die vaardighede wat reeds 
in plek is. 
Onderrig vaardighede wat nie in 
plek is nie. 
Teken die groep se vordering aan. 



116

SkoolWEEK 7

Oorsig van die week

Handskrif
Nn, Oo

Klanke
n, o

GBL (2 groepe 
per dag)
Formele 

assessering

Liggaamsopvoeding
• Binne

• Buite (Maandag en 
Vrydag)

Dit is deel van 
Lewensvaardigheid. 

Maandag en 
Vrydag: binne en 
buite. Dinsdag en 
Donderdag: slegs 

binne.

Aanvangskennis  
en PSW

• Reënboë
• Help en 

respekteer 
bejaardes

Onafhanklike 
Werk

10 bladsye

Skeppende 
Kunste
• Weef

• Die reënboog-
liedjie

• Dramatisering

Skryfwerk
Lyste: 

Potloodsakkie

Skryfwerk
Lyste: 
Kleure

Rolspel
Die verrassing Liedjie/Rympie

Kleure

Hardoplees-
storie

Die 
verrassing

Gedeelde Lees
Nuwe kryte

Tema:  
Skool 

Week 7:  
Kleure

Mondeling

G
ro

ep
be

ge

lei
de

Le
es

Lees

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Le
w

ensvaardigheid
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Skool WEEK 7

Voorbereiding
• Maak flitskaarte:

rooi blou geel groen

Gids tot Onafhanklike Werk (OW) en formele assessering

Alle leerders doen dieselfde OW terwyl die onderwyser individuele leerders  
oproep vir formele assessering van Luister en Praat.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Formele assessering
Sien taakbesonderhede en nasienrubrieke in Kwartaal 1 Assessering agterin hierdie boek.

Formele 
assessering

Taak Groepering en 
tydsberekening

Wanneer?

Luister en Praat
(Assessering 5B, 
bladsy 196)

• Beskryf voorwerpe.
• Rangskik prente.

• Individueel 
(assesseer die hele 
klas hierdie week)

• 5 minute per leerder

Wanneer die klas 
met teken/kopiëring 
of gedurende Nuus 
besig is.

Deurlopend: Week 3–8 (assesseer 1∕6 van die klas elke week)
Luister en Praat 1 Praat oor persoonlike 

ervarings.
• Individuele werk
• 2 minute per leerder

Wanneer die klas 
met teken/kopiëring 
of gedurende Nuus 
besig is.

Luister en Praat 2 Luister na en voer ’n 
deel van ’n lied of 
rympie uit.

• Pare of groepe van 3
• 3 minute per paar

Wanneer liedjies 
gesing word as 
oorgangsaktiwiteite 
of gedurende die 
Geletterdheid- of 
Lewensvaardigheid-tyd.

Liggaamsopvoeding
LO (binne) Maandag tot Donderdag vir 15 min voor Klanke
Sien bladsy 8 vir moontlike aktiwiteite. 
LO (buite) Maandag en Vrydag vir 30 min
Berei vier aktiwiteite vir die week voor. Sien bladsy 7 vir moontlike aktiwiteite. 
Verdeel die klas in vier groepe. Elke groep doen twee aktiwiteite op Maandag en nog twee 
op Vrydag.
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MaandagWEEK 7

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op verjaarsdae en nuus.

2. My nuus
Leerders vertel nuus aan hul klasmaats.

• Vertel nuus oor jou familie in pare.
• Gebruik al die prente in die raam om jou nuus te vertel.
• Luister 

aandagtig na 
jou maats.

• Ek sal sommige 
leerders vra 
om die nuus te 
vertel.

1. Vier enige verjaarsdae 
hierdie week (dit sluit 
aan by die storie).

• Sing Veels geluk liewe 
maatjie saam.

• Vertel jou maat van 
’n verjaarsdag wat jy 
kan onthou.

LO (binne)  LO (buite)

Oggendbyeenkoms

Onafhanklike Werk & 
Geletterdheidsassessering

Klanke &  
Handskrif

Luister  
& Praat

Wiskunde
 Aanvangskennis  

en PSW
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WEEK 7Maandag

Die verrassing
Dit was Lillie se verjaarsdag. Vroegoggend het Mamma haar 
wakker gemaak en vir haar ’n spesiale drukkie gegee. Sy het 
gesê, “Ek kan nie glo jy is vandag sewe nie, Lillie. Sewe jaar 
sedert jy gebore is. Weet jy, jy was so klein dat ek jou in die 
hospital moes agterlaat. Maar jy was ’n sterk baba en ses 
weke later het die dokter gesê ons mag jou huis toe bring.”

“Ek onthou hoe opgewonde ons was toe ons jou met ’n 
taxi gaan haal het. Ons het jou Lillie genoem omdat ons so 
dankbaar was. En nou is jy ’n groot, sterk meisie en alreeds 
in die skool. Vanaand sal daar iets lekker wees vir aandete!”

“Dankie, Mamma,” het Lillie gesê en haar oë vakerig gevryf.
Toe het haar ma gesê, “Lillie, ek het jou vanoggend vroeg 

wakker gemaak sodat jy vir Ouma-Langsaan kan gaan help 
om haar trappe te was. Sy is te oud om te buk en sy het 
gevra of jy haar kan help.”

“Ek help altyd vir Ouma-Langsaan,” het Lillie gesê. Sy 
het uit die bed gespring, ou klere aangetrek, en na Ouma-
Langsaan toe gegaan.

“Hallo, Lillie,” het Ouma-Langsaan gesê toe sy haar 
agterdeur oopmaak. “Dankie dat jy gekom het. Hier is die 
skropborsel, emmer, lappe en ’n blik politoer. Maak asseblief 
my voortrap baie mooi skoon, want Dominee kom vandag.”

Lillie het na die voortrap gegaan en begin werk. Sy het 
elke stukkie van die trap so hard as wat sy kon geskrop. 
Die water in die emmer het donker geword en sy moes dit 
twee keer met skoon water vervang. Daarna, toe die trap 
silwerskoon was, het sy dit drooggemaak en ’n bietjie 
van die rooi politoer uit die blikkie op die trap gesmeer. 
Uiteindelik het sy die trappie gevryf en gevryf totdat dit 
blink gepoets was.

Toe sy klaar is, het sy aan die agterdeur geklop en 
geroep, “Ek is klaar, Ouma-Langsaan. Hier is die emmer. 
Nou moet ek gou maak om te gaan aantrek vir skool.” Sy het 
omgedraai om na haar huis toe terug te hardloop.

“Wag. Nie so vinnig nie, Lillie,” het Ouma geroep. “Ek het 
iets vir jou.” Toe gee Ouma vir Lillie ’n splinternuwe boks 
kryte en ’n pakkie van haar gunsteling lekkers.

Lillie was verras. “O, dankie, Ouma-Langsaan,” het Lillie 
opgewonde gesê.

Toe sy wegdraai het sy gedink, “Dit gaan een van my 
beste verjaarsdae ooit wees. Dit het begin met ’n lieflike 
verrassing en nou het ek kryte vir skool en lekkers om met 
Mamma en my maats te deel.”

2. Luister en Praat: Hardoplees  

Woordeskat
silwerskoon: baie skoon
blink gepoets: gevryf om 
iets te laat blink
verrassing : iets onverwags

1. Lees die storie  
Die verrassing  
hardop voor.

Verander u stemtoon om 
die verskillende karakters 
uit te beeld.
Verduidelik vetgedrukte 
woorde terwyl u lees.

2. Ná lees, vra vrae om 
begrip te toets. 

• Waarom het Lillie se 
ma vir haar dié naam 
gegee?

• Wat was Lillie se 
verrassing aan die einde 
van die storie?

• Hoe weet ons dat Lillie 
’n behulpsame kind was?

• Het jy al ooit iemand 
gehelp? Vertel  
hoe jy die  
persoon  
gehelp het?
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MaandagWEEK 7

3. Aanvangskennis en PSW: Inligtingsteks en eksperiment 

Om jou eie reënboog te maak, het jy die volgende nodig.
• ’n glas met water
• ’n venster waarop die son skyn
• ’n vel wit papier

Hoe om jou reënboog te maak:
Plaas die glas met water naby die venster 
waar die sonskyn. Vir die beste resultate, soek 
’n direkte sonstraal. Vroeg in die oggend of 
laat in die middag is die beste tyd vir hierdie 
eksperiment. 

Plaas die vel papier aan die anderkant van die 
sonstraal op die glas. 
Jy sal sien dat ’n reënboog op die vel papier 
ontstaan. 

• Het julle almal die reënboog op die 
papier gesien?

• Kan jy aan ’n ander manier dink om ’n reënboog te maak?
• Wat, dink jy, sal gebeur indien jy die vorm en grootte van die glas met water sou verander? 

(Probeer dit.)
• Wat sal gebeur indien jy die papier verder van die glas hou? (Probeer dit.)
• Indien daar geen teken van reën is nie, is daar ’n moontlikheid om ’n reënboog buite te sien? 

Hoekom of hoekom nie? 

1. Op die mat. Lees Wat is ’n reënboog? 
en vra vrae: GB bladsy 30.  
(15 min)

• Kom baie stil na die mat.
• Kom ons lees die storie saam.
• Wie kan na die kleure in die 

reënboog wys?

2. Maak julle eie reënboog:  
LAB bladsy 131. (15 min)

• Ons gaan probeer om ons eie reënboog 
te maak. 

(Verduidelik hoe om die reënboog te 
maak deur die stappe te volg wat aan u 
gegee word.)
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WEEK 7Maandag

4. Klanke: Stel die n-klank bekend  

2. Luister na, en 
sê die n-klank. 
(4 min)

• Wat sien jy in 
die prentjie? 
(nes) 

• Luister na die 
eerste klank, 
nnnn.

• Sê die klank.
• Let op wat jou 

tong in jou 
mond doen.

5. Sinswerk. 
(4 min)

• Lees die sin vir 
die leerders. 
Beklemtoon die 
n-klank.

• Leerders 
omkring elke n 
in die sin. 

3. Woorde 
wat met die 
n-klank begin. 
(5 min)

• Wat sien julle in 
die prente? 

• Met watter 
klank begin die 
woorde?

• Watter ander 
woorde begin 
met die n-klank?

1. LAB bladsy 130: Stel die n-klank bekend. (3 min)
• Dit is die n-klank. Dit klink soos nnnn.
• Wie se naam begin met die N-klank?
• Wie se naam bevat die n-klank?

4. Onderrig die letterformasie vir die n-klank. (4 min)
Kopieer my:
• Skryf in die lug terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou vinger na terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou potlood na terwyl ons die liedjie sing.
n – Begin by die kolletjie, gaan af, op, om, en af.

(10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van vandag se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

4

2

5

1

3

5. Handskrif 
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WEEK 7 Maandag

1. Klas doen twee Onafhanklike Werk-bladsye. (Sien Oorsig van die week op 
bladsy 119 vir skedule.)

• Hou julle potlode gereed.
• Werk saggies op jou eie.
• Ek sal leerders roep om saam met my by my tafel te kom lees.

2. Roep intussen individuele leerders 
vir formele assessering. (Sien 
Assessering 5A en 5B op bladsy 196 
en 197

Wys die prente en vra die vrae.

6. GBL en OW: Formele assessering van Luister en Praat  
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WEEK 7

1. Oggendbyeenkoms 2. Luister en Praat: Rolspeel  

Register

Gee aan elke tafel ’n vel papier. 
Vra leerders om die register te 
teken. Kollekteer die registers.

Rolspeel die storie Die verrassing in groepe 
van drie.
Neem die klas na buite. 
Verdeel die leerders in groepe 
van drie.
• Kies een van die karakters 

in die storie, naamlik Lillie, 
ouma of die ouer. 

• Rolspeel die storie. Gebruik 
jou eie woorde. (5 min)

• Ek sal klap wanneer julle moet begin en weer klap 
wanneer julle moet eindig.

• Ek sal dan een groep kies om die storie vir die maats 
te rolspeel.

3. Gedeelde Lees 1: Begrip 

5. Lees woordeskat: rooi, blou, geel, groen
• Wys flitskaarte. Leerders sê elke woord.
• Pas elke woord by die woord in die GB.
• Sit die flitskaarte op die woordmuur en lees dit weer ’n keer.

1. Grootboek-
bladsye 
31–34. Lees 
die titel van 
die storie: 
Nuwe kryte. 

2. Lees die hele 
storie vir en dan 
saam met die 
leerders. Wys 
onder die teks. 

3. Vra die Dag 
1-vrae op elke 
GB-bladsy om 
begrip van die 
storie en prente 
te bepaal.

4. Oefen 
woordeskat.

Dinsdag

Onafhanklike  
Werk & Geletterd- 

heidsassessering

Luister  
& Praat

WiskundeOggendbyeenkoms

Klanke &  
Handskrif

Gedeelde Lees 1  
(begrip)

Visuele  
Kunste

LO  
(binne)

 Aanvangs- 
kennis  

en PSW
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WEEK 7 Dinsdag

5. Klanke: Maande van die jaar  

4. Aanvangskennis en PSW: Teken ’n eksperiment 

LAB bladsy 131: Teken ons reënboog-
eksperiment.
Modelleer:
• Ek sal die reënboog-eksperiment op die 

skryfbord teken.
• Wat moet ek eerste teken? Watter vorm was 

die glas? Wat was binnein die glas?
• Waar was die papier? Wat was op die papier?
• Kom ons skryf byskrifte by die prent om aan 

die leser te verduidelik wat die naam van elke 
item is. Dit is hoe ons byskrifte skryf. (glas 
water, papier, venster, reënboog)

• Teken nou jou eie prent van die eksperiment.

1. Mondelinge aktiwiteit: Maande 
van die jaar. (3 min)

• Kom ons 
noem die 
maande van 
die jaar.

• Almal staan. 
Wanneer jy 
die maand 
waarin jy 
verjaar hoor 
dan moet 
jy sit.

2. LAB bladsy 132: Verduidelik en doen 
die aktiwiteit saam. (12 min)

• Lees die maande van die jaar.
• In watter maand is ons nou? Kopieer die 

naam van die maand.
• In watter maand is jou 

verjaarsdag? Kopieer die 
maand.

• In watter maand is 
Kersfees? Kopieer 
die woord.

• Indien jy tyd het, kopieer 
die maande wat oorbly.

(5 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van gister se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

6. Handskrif 
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WEEK 7

7. GBL en OW: Formele assessering van Luister en Praat 

8. Visuele Kunste: Weef 

1. Weef ’n reënboogmat: LAB bladsy 
203 en 205.

Leerders benodig skêre.

• Knip stroke volgens die kleure van 
reënboog.

• Gebruik wit papier wat die wolke voorstel. 
Knip op die lyne van die papier. Moenie 
tot aan die einde van die papier knip nie.

2. Modelleer eers, stap vir stap.

• Weef die kleurstroke in die wit papier.
• Gebruik dieselfde volgorde soos die 

kleure van die reënboog.

Terugvoering
Werk stadig, stap vir stap. 
Prys die leerders vir hul pogings.
Stal die reënboogmatjies uit in die klaskamer. 

1. Leerders doen twee Onafhanklike 
Werk-bladsye. (Sien Oorsig van die 
week op bladsy 119 vir skedule.)

• Hou julle potlode gereed.
• Werk saggies op jou eie.
• Ek sal leerders roep om saam met my by 

my tafel te kom lees.

2. Roep intussen individuele leerders 
vir formele assessering. (Sien 
Assessering 5A en 5B op bladsy 196 
en 197)

Wys prente en vra die vrae.

Dinsdag
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WEEK 7 Woensdag

1. Oggendbyeenkoms 

2. Aanvangskennis en PSW: Help en respekteer bejaardes 

1. LAB bladsy 133. Kyk saam na 
die prente. Lees die storie (sien 
bladsy 121).

2. Bespreek die vrae.
• Hoekom, dink jy, het Lillie Ouma-

Langsaan se stoep skoongemaak?
• Het sy geweet dat Ouma-Langsaan vir 

haar ’n geskenk sou gee? 
• Hoekom is dit belangrik dat ons 

bejaardes moet help?
• Het jy al iemand gehelp wat oud is? 

Wat het jy gedoen?
• Is dit altyd veilig vir kinders om 

bejaardes te help?
• Hoe kan ons verseker dat ons veilig is 

wanneer ons bejaardes help?

My nuus
Leerders vertel nuus aan hul klasmmats.

• Vertel nuus oor jou familie in pare.
• Gebruik al die prente in die raam om 

jou nuus te vertel.
• Luister aandagtig na jou maats.
• Ek sal sommige leerders vra om die 

nuus te vertel.

Gedeelde 
Skryfwerk

Klanke &  
Handskrif

Visuele  
Kunste

Oggendbyeenkoms Wiskunde  Aanvangskennis 
en PSW

Gedeelde  
Lees 2 (begrip)

Onafhanklike  
Werk & Geletterd- 

heidsassessering

LO  
(binne)
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WEEK 7

4. Gedeelde Skryfwerk: Lys (kleure) 

3. Gedeelde Lees 2: Dekodering 

1. Mondeling: Hersien 
hoe ’n lys opgestel 
word.

Huis
1. klere
2. komberse
3. slaapklere
4. speelgoed
5. kussing

• Wat moet ons 
ingedagte hou 
wanneer ons ’n lys 
skryf? (Nuwe lyn vir 
elke item, opskrif, 
nommers, geen punte.) 

• Vandag gaan ons ’n lys 
maak van al die kleure 
wat ons ken.

1. Grootboek-
bladsye 31–34. 
Herlees die storie 
met die leerders. 
Wys onder die 
teks terwyl u lees.

2. Vra Dag 2 
deko derings-
vrae op die 
GB-bladsye.

3. Gaan 
voort om 
konsepte 
van teks te 
onderrig. 

4. Onderrig 
algemene 
sigwoorde 
terloops 
asseblief, 
gebruik, ek.

2. Maak ’n lys van kleure saam 
met die leerders.

Kleure
rooi
blou
groen
geel
swart

bruin
wit
grys
pienk
pers

• Wat is my opskrif? (Kleure)
• Waar sal ek die eerste 

kleur skryf?
• Watter kleur sal ek eerste skryf?
• Met watter klank begin die 

woord?
• Waar sal ek die tweede 

kleur skryf?
• Het ek iets vergeet? (getalle)
• Watter ander kleure kan ek 

skryf? (Skryf die name van die 
kleure wat leerders gee.)

3. Lees die lys en 
korrigeer foute.

• Kom ons lees die 
lys saam.

• Hoeveel kleure het 
ons op die lys? (tel 
almal saam)

• Kom ons kyk, is elke 
kleur genommer?

• Verskyn die opskrif 
bo-aan die lys?

• Is daar enige punte?

Woensdag
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WEEK 7 Woensdag

5. Klanke: Stel die o-klank bekend  

2. Luister en sê 
die o-klank. 
(4 min)

• Wat is hierdie 
prentjie? (os) 

• Luister na die 
begin klank, 
ooo.

• Sê die klank.
• Let op wat jou 

tong in jou 
mond doen.

5. Sinswerk. 
(4 min)

• Lees die sin aan 
die leerders. 
Beklemtoon die 
o-klank.

• Leerders 
omkring elke o. 3. Woorde wat 

begin met 
die o-klank. 
(5 min)

• Wat sien julle in 
die prent?

• Met watter 
klank begin die 
woord?

• Watter ander 
woorde begin 
met die o-klank?

1. LAB bladsy 134. Stel die o-klank bekend. (3 min)
• Dit is die o-klank. Dit klink soos oooo.
• Wie se naam begin met die O-klank?
• Wie se naam bevat die o-klank?

4. Onderrig die letterformasie vir o- klank. (4 min). 
Kopieer my:
• Skryf in die lug terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou vinger na terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou potlood na terwyl ons die liedjie sing.
o – Begin by die punt, gaan kloksgewys reg rondom en eindig op 
dieselfde punt.

(10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van vandag se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

6. Handskrif 

4

2

1

3

5
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WEEK 7

7. GBL en OW: Formele assessering van Luister en Praat 

8. Visuele Kunste: Meng van kleure  

1. Klas doen twee Onafhanklike Werk-
bladsye. (Sien Oorsig van die week 
op bladsy 119 vir skedule.)

• Hou julle potlode gereed.
• Werk saggies op jou eie.
• Ek sal leerders roep om saam met my by 

my tafel te kom lees.

2. Roep intussen individuele leerders 
vir formele assessering. (Sien 
Assessering 5A en 5B op bladsy 196 
en 197.) 

Wys die prente en stel die vrae .

1. Gee aan elke 
groep/leerder ’n 
kwas, ’n koppie 
water, ’n leë 
houer, ’n klein 
hoeveelheid rooi, 
blou en geel verf.

2. Demonstreer 
hoe verskillende 
kleure verf 
gemeng word: 
LAB bladsy 135

• Wat gebeur indien 
jy een kleur met ’n 
ander kleur meng?

• Kom ons meng 
kleure en ontdek wat 
gebeur. 

(Demonstreer die meng 
van kleure rooi en 
blou verf. Wys aan die 
leerder hoe om sy/haar 
kwas skoon te maak 
nadat hy/sy dit in een 
kleur gebruik het.)

3. Leerders voltooi LAB bladsy 
135. Hulle gebruik hul 
eie verf en kwas om die 
aktiwiteit te voltooi.

• Doen nou jou eie skilderwerk. 
• Werk versigtig en stadig.
• Kies jou eie twee kleure en meng 

dit. Verf die laaste ry met jou 
nuwe kleur wat jy gemeng het.

Woensdag
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WEEK 7 Donderdag

1. Oggendbyeenkoms 2. Luister en Praat: Liedjie  

Leerders leer die rympie.
Die leerders sê die rympie saam (tweede keer).

3. Gedeelde Lees 3: Leerders se reaksie 

1. GB bladsy 31–34. Herlees die storie 
met die leerders. Wys onder die teks 
terwyl u lees.

3. Hersien woordeskat teen die 
woordmuur en in GB.

2. Ná lees, doen Dag 3-aktiwiteite in 
die GB.

4. Leerders maak mondelinge sinne 
met die woorde.

Weerkaart
• Wat is die 

weer vandag?
• Hoe was die 

weer gister?

Kleure
Die kleure van die reënboog
Vlieg daar ver en hoog
Dit moet ’n skoenlapper wees
Wat ’n fees!
Rooi, blou, geel en groen
Kom, ek wil jou sommer soen!

Onaf- 
hanklike  

Skryfwerk

Klanke &  
Handskrif

Uitvoerende  
Kunste

Oggendbyeenkoms
Luister  

& Praat
Wiskunde

Gedeelde Lees 3  
(reageer op teks)

Onafhanklike  
Werk &  

Geletterdheids- 
assessering

LO  
(binne)
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WEEK 7

4. Onafhanklike skryf: Lys  

1. LAB bladsy 136: Verduidelik die taak.
• Kyk na die formaat van die 

lys wat ons gister geskryf 
het.

• Vandag gaan jy ’n lys 
maak van dinge wat ons in 
’n potloodsakkie kan vind.

• Kyk na die items 
in die verskillende 
potloodsakkies.

• Skryf nou jou eie lys.

2. Leerders skryf ’n lys.

• Wanneer jy jou lys voltooi het, 
teken die verskillende items op 
jou lys.

5. Klanke: Woordbou  

1. Oriëntering t.o.v. ja/nee/waar/onwaar vrae. (3 min.)
• Antwoord ja of nee wanneer ek ’n vraag vra. 

Kan jy vlieg? Kan jy loop?
• Kan ’n muis vlieg? Kan ’n vis loop? ens.
• Ons kan ook kruise en regmerke gebruik.
(Demonstreer dit.)

2. Flits herhaaldelik die klanke terwyl die leerders dit lees. (3 min)
• Lees die klanke wat jy sien.

3. LAB bladsy 137: Bou woorde op die bord deur gebruik te 
maak van die kaarte. (20 min)

• Roep leerders na die skryfbord.
• Ondersteun leerders terwyl hulle die kaarte gebruik om woorde in 

LAB te bou.
• Lees die woorde saam in die LAB.

Donderdag
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WEEK 7 Donderdag

6. GBL en OW: Formele assessering van Luister en Praat 

7. Uitvoerende Kunste: Sing van liedjies 

1. Leerders doen twee Onafhanklike 
Werk-bladsye. (Sien Oorsig van die 
week op bladsy 119 vir skedule.)

• Hou julle potlode gereed.
• Werk saggies op jou eie.
• Ek sal leerders roep om saam met my by 

my tafel te kom lees.

Leerders leer Die reënboogliedjie. 

• Kom ons leer die liedjie van die reënboog. 
• Ons gaan dit voor ’n gehoor sing daarom moet 

ons die aksies uitvoer en netjies staan.

2. Roep intussen individuele leerders 
vir formele assessering. (Sien 
Assessering 5A en 5B op bladsy 196 
en 197.)

Wys die prente en stel die vrae.

Die reënboogliedjie
Reënboog, reënboog, hoog en helder
Reënboog, reënboog, gemaak van lig
Van die wolke tot op die grond
Ek sien kleure reg rondom
Rooi, oranje, geel, groen, blou
Indigo en violet ook
Rooi, oranje, geel, groen, blou
Indigo en violet ook
’n Reënboog
’n Reënboog
’n Reënboog
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WEEK 7

1. Oggendbyeenkoms 
2.  Deel ons skryfwerk:  

LAB bladsy 136  

My nuus
Leerders vertel 
nuus aan hul 
klasmaats.

• Vertel nuus 
oor jou familie 
in pare.

• Gebruik die al prente in die raam om jou 
nuus te vertel.

• Luister aandagtig na jou maats.
• Ek sal sommige leerders vra om die nuus 

te vertel.

• Bepreek hoe 
belangrik dit 
is om trots te 
wees op jou 
eie werk. 

• Skep 
geleentheid 
sodat leerders 
hul werk versier. 

• Vra ’n paar leerders om hul lys met jou 
en hul klasmaats te deel. 

• Prys en moedig leerders aan om 
skrywers en illustreerders te wees.

3. Klanke: Hersiening van alle klanke aangeleer  

1. Verskille en 
ooreenkomste. 
Gebruik aangeleerde 
klanke. (3 min)

• Hou een vinger op indien 
jy dieselfde klank hoor. 

• Hou twee vingers op 
indien jy twee verskillende 
klanke hoor.

2. LAB bladsy 138: 
Verduidelik die 
aktiwiteit mondelings 
aan die leerders. 
(2 min)

• Wat sien jy in elke 
prentjie?

• Sê die woord saggies.
• Watter klank hoor jy aan 

die begin van die woord?

3. Leerders voltooi die 
aktiwiteit. (8 min)

• Skryf die ontbrekende 
klank in om ’n woord 
te vorm.

Terugvoering
Versamel boeke en merk 
hierdie aktiwiteit.

Vrydag

LO  
(binne)

Oggendbyeenkoms Wiskunde

Uitvoerende  
Kunste

Klanke &  
Handskrif

Onafhanklike Werk & 
Geletterdheidsassessering

Gedeelde 
Skryfwerk
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WEEK 7 Vrydag

4. GBL en OW: Formele assessering van Luister en Praat 

1. Groepe oefen en berei hulle voor 
vir hoe hulle hulp verleen aan ’n 
bejaarde d.m.v. rolspel. (10 min)

• Verdeel die leerders in groepe.
• In jou groep, kies een manier hoe jy ’n 

bejaarde kan help.
• Skep ’n rolspel oor hoe jy ’n bejaarde 

sal help en vertel aan ons hoe jy jou eie 
veiligheid in gedagte sal hou.

• Jy sal 10 minute hê om jou voor te berei.

1. Die klas voltooi twee Onafhanklike 
Werk-bladsye. (Sien die Oorsig van 
die week op bladsy 119 vir skedule.)

• Hou julle potlode gereed.
• Werk saggies op jou eie.
• Ek sal leerders roep om saam met my by 

my tafel te kom lees.

2. Groepe rolspeel hoe hulle hulp 
verleen aan ’n bejaarde. (20 min) 

Neem waar hoe die leerders rolspeel. 
Gee aan die leerders herkenning deur 
prysing.

2. Roep intussen individuele leerders 
vir formele assessering. (Sien 
Assessering 5A en 5B op bladsy 196 
en 197.)

Wys die prente en stel die vrae.

5.  Uitvoerende Kunste: Dramatisering  
(Ons moet behulpsaam wees teenoor ons bejaardes) 
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Onderwysernotas
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SlaapWEEK 8

Oorsig van die week

Handskrif
• Ll, Kk

• JA/NEE vrae

Klanke
• l, k

• JA/NEE vrae

GBL (1 groep per dag)
OW en Formele 

assessering

Liggaamsopvoeding
• Binne

• Buite (Maandag 
en Vrydag)

Dit is deel van 
Lewensvaardigheid. 

Maandag en 
Vrydag: binne en 
buite. Dinsdag en 
Donderdag: slegs 

binne.

Aanvangskennis en 
PSW

• Slaapsiklusse
• Goeie 

slaapgewoontes
• Hantering van 

nagmerries

Onafhanklike Werk
OW en Formele 

assessering

Uitvoerende 
Kunste
Deel en 

oorvertelling van 
’n droom

Skeppende 
Kunste

• Maak ’n 
fortuinverteller
• Tekening

Skryf
Storiekaart

Skryf
Storiekaart

Rolspel
Haas en Skilpad 
hardloop resies Liedjie

Slaap, kindjie, slaap

Hardoplees-storie
Haas en Skilpad 
hardloop resies

Gedeelde Lees
Haas en Skilpad 
hardloop resies

Tema:  
Gesonde 

gewoontes

Week 8:  
Slaap

Mondeling

G
ro

ep
be

ge

lei
de

Le
es

Lees

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Le
w

ensvaardigheid
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Slaap WEEK 8

Voorbereiding
• Maak flitskaarte:

resies vinnig stadig slap JA NEE

Gids tot Onafhanklike Werk (OW) en formele assessering

Alle leerders doen dieselfde OW terwyl die onderwyser individuele  
leerders roep vir formele assessering.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Formele assessering
Sien taakbesonderhede en nasienrubrieke in Kwartaal 1 Assessering agterin hierdie boek.

Formele 
assessering

Taak Groepering en tyd Wanneer?

Ontluikende Lees  
(Assessering 5C 
en 5D op bladsy 
198 en 199)

• Luister na 
en bespreek 
hardoplees-storie.

• Gebruik prente om 
te voorspel waaroor 
die storie sal gaan.

• Individueel 
(assesseer die hele 
klas hierdie week)

• 5 minute per 
leerder.

Wanneer die klas OW in 
GBL-tyd doen.

Deurlopend: Week 3–8 (voltooi hierdie assesserings hierdie week)
Luister en Praat 
(Assessering 1 op 
bladsy 185)

Praat oor persoonlike 
ervarings.

• Individuele werk.
• 2 minute per 

leerder

Wanneer die klas sinvol 
besig is met teken/
kopiëring of tydens Nuus.

Luister en Praat 
(Assessering 2 op 
bladsy 185)

Luister na en voer ’n 
deel van ’n liedjie of 
rympie uit.

• Pare of groepe 
van drie

• 3 minute per paar

Wanneer liedjies gesing 
word as oorgangsaktiwiteit 
of in Geletterd heid- of 
Lewensvaardig heid-tyd.

Liggaamsopvoeding
LO (binne) Maandag tot Donderdag vir 15 min voor Klanke
Sien bladsy 8 vir moontlike aktiwiteite. 
LO (buite) Maandag en Vrydag vir 30 min
Berei 4 aktiwiteite vir die week voor. Sien bladsy 7 vir moontlike aktiwiteite. 
Verdeel die klas in vier groepe. Elke groep doen twee aktiwiteite op Maandag en nog twee 
op Vrydag.
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WEEK 8 Maandag

Haas en Skilpad hardloop resies
Haas het altyd gespog oor hoe vinnig hy kon hardloop. Hy het 
gesê, “Ek is die vinnigste dier in Afrika! Ek kan enige iemand in ’n 
resies wen.” 

Uil het moeg geraak vir Haas se gespog. Toe sê hy, “Wie sal teen 
Haas resies hardloop om te sien of hy regtig die vinnigste dier is?” 
Skilpad was ’n stadige dier, maar hy was nederig en gaaf. “Ek is 
stadig, maar ek sal teen Haas resies hardloop,” het hy gesê.

Haas het gelag. “Ek is baie vinniger as jy, Skilpad.” “Ek sal 
maklik vir stadige ou Skilpad wen,” het hy gedink. Hy het huis toe 
gegaan en uitgesien daarna om die volgende dag die resies te wen.

Tuis het Haas aandete geëet en TV gekyk. Hy het een program 
gekyk, toe nóg een en nóg een. Hy het vergeet dat ons almal elke 
aand ’n goeie nagrus moet kry. Uil het gesien hoe Haas TV kyk. 
“Gaan slaap, Haas,” het hy uitgeroep. “Jy het môre ’n resies!” Maar 
Haas het aangehou kyk. Uiteindelik het hy aan die slaap geraak toe 
dit baie, baie laat was en die maan al hoog in die lug gesit het.

1. Oggendbyeenkoms 

Fokus vandag op nuus.

2. Luister en Praat: Storietyd  

Woordeskat
spog: om te sê 
jy is die beste 
(teenoorgestelde 
van nederig)

My nuus
Leerders vertel nuus aan hul klasmaats.

• Vertel nuus oor jou familie in pare.
• Gebruik al die prente in hierdie raam om jou nuus 

aan jou maat te vertel.
• Luister aandagtig na jou maat.
• Ek sal sommige leerders vra om die nuus te vertel.

LO (binne)  LO (buite)

Oggendbyeenkoms

Onafhanklike Werk & 
Grondlynassessering

Klanke &  
Handskrif

Luister  
& Praat

Wiskunde
 Aanvangskennis  

en PSW
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WEEK 8Maandag

Intussen het Skilpad vroeg gaan inkruip sodat hy die volgende 
dag vars kon voel.

Vroeg die volgende oggend was Skilpad en ’n baie slaperige 
Haas by die wegspringpunt. Uil het die resies begin. Hy het 
geroep, “Op julle merke, gereed, weg!”

Haas het vooruit gehardloop en het vinnig vir Skilpad ver agter 
gelos. Hy het so vinnig soos hy kon gehardloop. Gou-gou het die 
son hoog in die lug gesit en het dit warm geword. Haas het baie 
warm begin kry en lomerig gevoel. Hy het nie die vorige nag 
genoeg geslaap nie! Toe sien hy ’n skaduboom. Hy het gedink, 
“Skilpad is so ver agter. Hy sal my nooit inhaal nie! Ek sal stop vir 
’n vinnige slapie.” Haas het toe in die skaduwee gaan lê en vinnig 
vas aan die slaap geraak. 

Intussen het Skilpad stadig en bestendig met die pad gestap. Hy 
het uur na uur gestap en gestap. Hy het gesien dat Haas vas aan die 
slaap onder die boom lê, maar hy het aangehou stap. Teen die tyd 
dat die son begin ondergaan het, was hy amper by die wenstreep.

Net toe het Haas uit sy slapie wakker geskrik en gesien dat 
die son besig was om onder te gaan. Hy het te lank geslaap! Hy 
het opgespring en so vinnig soos hy kon na die wenstreep toe 
gehardloop, net betyds om te sien hoe Skilpad die resies wen! Hy 
was baie teleurgesteld.

Meneer Uil het gesê, “Miskien sal dit jou leer om nie te spog nie, 
Haas. En om elke aand ’n goeie nagrus te kry.”

1. Stel Haas en 
Skilpad hardloop 
resies bekend: 
GB bladsy 36.

• Kyk na die prent.
• Watter diere 

sien julle? (Haas, 
Skilpad, Uil)

2. Lees die storie Haas en Skilpad 
hardloop resies hardop voor: GB 
bladsy 36-39.

Verander u 
stemtoon om vir 
Haas, Skilpad en Uil 
uit te beeld.
Verduidelik 
vetgedrukte woorde 
terwyl u lees.

3. Ná lees, vra vrae om begrip te toets.  
• Wie was die drie karakters in die storie?
• Waar het die storie plaasgevind?
• Watter dier het gespog dat hy die vinnigste is?
• Hoekom moes hy tydens die resies slaap?
• Wie het die resies gewen?
• Wat het Haas geleer? 

Woordeskat
lomerig: slaperig
bestendig: stadig 
sonder ophou
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WEEK 8 Maandag

3. Aanvangskennis en PSW: Inligtingskaart en aktiwiteit 

1. GB bladsy 35: Lees en vra vrae. 
(15 min)

Slaapsiklusse is wat gebeur wanneer jy slaap.

2. Bespreek: Wat help ons om lekker 
te slaap? Wat versteur ons slaap? 
(10 min)

• Pare: Vertel vir jou maat van ’n keer wat jy 
nie lekker geslaap het nie.

• Vrywilligers: Vertel die klas wat jou 
verhinder het om goed te slaap.

• Klasbespreking: Wat help ons om lekker 
te slaap?

3. LAB bladsy 153.
• Sal hulle ’n goeie of slegte nagrus hê?  

Maak ’n regmerkie of ’n kruisie.
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WEEK 8Maandag

4. Klanke: Stel die l-klank bekend  

2. Luister na en 
sê die l-klank. 
(4 min)

• Wat is hierdie 
prent? (lemoen)

• Luister na die 
eerste klank, llll.

• Sê die klank.
• Let op wat jou 

tong in jou 
mond doen.

5. Sinswerk. 
(4 min)

• Lees die sin vir 
die leerders. 
Beklemtoon die 
l-klank.

• Leerders 
omkring elke l in 
die sin. 

3. Woorde wat 
met die l-klank 
begin. (5 min)

• Wat is hierdie 
prente?

• Met watter 
klank begin elke 
woord?

• Watter ander 
woorde begin 
met daardie 
klank?

• Doen ’n aksie 
vir ’n woord wat 
met die l-klank 
begin.

1. LAB bladsy 154: Stel die l-klank bekend. (3 min)
• Dit is die letter l, dit maak die klank llll.
• Wie se naam begin met die L-klank?
• Wie se naam bevat ’n l?

4. Onderrig die letter formasie vir l. (4 min)
• Wie kan sê wanneer ons die hoofletter of kleinletter gebruik?
Kopieer my:
• Skryf in die lug terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou vinger na terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou potlood na terwyl ons die liedjie sing.
l – Begin op die kolletjie, teken ’n lyn regaf.

(10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van vandag se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

4

2

5

1

3

5. Handskrif  
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WEEK 8 Maandag

6. OW en formele assessering van lees en kyk 

1. Klas doen twee Onafhanklike 
Werk-bladsye. (Sien Oorsig van 
die week vir skedule.)

• Hou julle potlode gereed.
• Werk saggies op jou eie.
• Ek sal leerders roep om by my tafel 

te kom lees. 

2. Doen intussen Kwartaal 1 
Formele Assessering 
(Sien Assessering 5C en 
5D op bladsy 198 en 199 
vir prosedure en rubriek.)

• Wys die prente en vra 
die vrae.

• Gebruik die rubriek om 
punte te gee. 
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WEEK 8Dinsdag

1. Oggendbyeenkoms 

2. Luister en Praat: Begeleide dramatisering  

1. Register

• Staan op as jou naam met die 
klank A (dan B, C, ens.) begin.

• Wie is nie vandag hier nie? Met 
watter klank begin hul name?

Begeleide dramatisering van die hardoplees-storie Haas en Skilpad hardloop resies. 
Verdeel klas in twee groepe, Hase en Skilpaaie. Gaan na buite.
• Ek is Uil. Meisies is Hase, seuns is Skilpaaie.
• Julle gaan maak of julle ’n resies het.
• Hase, begin om vinnig te hardloop. (Hardloop op 

die plek of oral op die speelgrond.)
• Skilpaaie, begin om stadig te stap. (Loop stadig 

op een plek of oral op die speelgrond.)
• Hase, julle is ver voor. Wat gaan julle doen? (Hou 

op hardloop en maak of julle slaap.)
• Skilpaaie, wat gaan julle doen? (Hou bestendig 

aan met stap.)
• Hier is die wenstreep. Skilpad het die resies 

gewen. Wys hoe bly julle is, Skilpaaie!
• Hase, word wakker! Hardloop na die wenstreep.
• O, aarde. Skilpad het gewen. Wys hoe julle voel.
• Die einde. Kom ons gaan weer in. 

Skilpaaie eerste.

2. Verjaarsdag

Sing die 
verjaarsdaglied.

3. Weerkaart

Hoe lyk die weer 
vandag?

Luister  
& Praat

WiskundeOggendbyeenkoms
Gedeelde Lees 1  

(begrip)

Onafhanklike  
Werk &  

Grondlyn- 
assessering

Klanke &  
Handskrif

Visuele  
Kunste

 Aanvangs- 
kennis  

en PSW

LO  
(binne)
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WEEK 8 Dinsdag

4. Aanvangskennis en PSW: Voltooi ’n doolhof; lees ’n tabel 

1. Bespreek waarom slaap belangrik is. 
(5 min) 

Jou brein het slaap nodig sodat jy:
• kan aandag gee en konsentreer
• kan onthou wat jy geleer het
• nuwe idees kan uitdink.

Jou liggaam het slaap nodig sodat jou 
liggaam :
• kan groei
• kan herstel 

van beserings
• gesond kan 

bly en siektes 
beveg.

2. LAB bladsy 155: Voltooi die doolhof. 
(10 min) 

• Gebruik jou potlood om die pad na die 
bed te vind. Trek netjies tussen die lyne.

• Vermy al die 
dinge wat jou 
sal verhoed 
om aan die 
slaap te raak.

• Wat is al die 
dinge wat jy 
vermy het? 
(Noem die 
dinge in die 
doolhof wat 
vermy moet 
word.)

3. Gedeelde Lees 1: Fokus op begrip  

5. Lees woordeskat: resies, vinnig, stadig, slaap
• Wys die flitskaarte. Leerders sê elke woord.
• Pas elke woord by die woord in die GB.
• Sit die flitskaarte op die woordmuur en lees dit weer ’n keer.

1. Grootboek-
bladsye 36–39. 
Lees die titel 
van die storie: 
Haas en Skilpad 
hardloop resies.

2. Lees die hele 
storie vir en 
dan saam met 
die leerders. 
Wys onder 
die teks.

3. Vra die Dag 
1-vrae op elke 
GB-bladsy om 
begrip van die 
storie en prente 
te bepaal.

4. Oefen die 
woordeskat. 
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WEEK 8Dinsdag

1. Vinnige getalherkenning. (10 min)

I 3 6 2 I 4

5 6 4 I 2 5

3 5 3 2 I 6
• Skryf die getalle op die bord.
• Kom ons lees die rye stadig.
• Kom ons lees dit nou vinniger.
• Nou, baie vinnig.
• Wie wil op hulle eie probeer?

2. LAB bladsy 156: Hersien regmerkies 
en kruisies. Stel JA en NEE bekend. 
(5 min)

• As iets reg is, 
maak ons ’n 
regmerkie of ons 
skryf JA.

• As iets verkeerd 
is, maak ons ’n 
kruisie of ons 
skryf NEE.

• Kom ons kyk na 
die prente.

• Watter is reg 
en watter is 
verkeerd? Waar sal ons JA skryf en waar 
sal ons NEE skryf?

3. LAB bladsy 157: Leerders skryf JA of 
NEE. (10 min)

• Kyk na die prente en skryf JA of NEE.

5. Klanke: Ja/nee vrae  
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WEEK 8 Dinsdag

6. Onafhanklike Werk & formele assessering van lees en kyk 

7. Visuele kunste: Maak ’n papier-“fortuinverteller”  

1. LAB bladsy 207: Wys 
die leerders hoe om ’n 
“fortuinverteller” te maak.

• Knip die vierkant uit. 
• Kleur die sirkels in.
• Teken geskenke in die gekleurde 

vierkante (bv. vrugte, ’n 
speelding, ’n hart, ’n blom)

• Vou op die stippellyne.

2. Pare: Speel die speletjie om uit te vind 
watter geskenk jy gaan kry.

• Maat 1: Sit 
duime en 
wysvingers 
in die sakke 
van die 
fortuinverteller. 
Knyp dit toe.

• Maat 2: Sê die 
lettergrepe in 
hul eie naam. 

• Maat 1: 
Beweeg vingers uit of in vir elke lettergreep. 

• Maat 2: Kies ’n nommer aan die binnekant.
• Maat 1: Beweeg vingers een keer vir elke nommer.
• Maat 2: Kies ’n ander nommer.
• Maat 1: Maak die flap onder die nommer oop om 

vir Maat 2 hulle geskenk te wys.

1. Klas doen twee Onafhanklike Werk-
bladsye. (Sien Oorsig van die week 
vir skedule.)

• Hou julle potlode gereed.
• Werk saggies op jou eie.
• Ek sal leerders roep om by my tafel te 

kom lees. 

2. Doen intussen Kwartaal 1 Formele 
Assessering. (Sien Assessering 5C 
en 5D op bladsy 198 en 199 vir 
prosedure en rubriek.)

• Wys die prente en vra die vrae.
• Gebruik die rubriek om punte te gee. 
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WEEK 8Woensdag

1. Oggendbyeenkoms 

2. Aanvangskennis en PSW: Bespreking 

1. LAB bladsy 158: Bespreek  
die prent. 

• Wat, dink jy, gebeur in 
die prent?

• Het jy al ooit so ’n 
droom gehad?

2. Bespreek wat jy kan doen as jy ’n nagmerrie kry.
• Hoeveel van julle het al ’n slegte droom/nagmerrie 

gehad?
• Wat het in jou droom gebeur? (As daar te veel 

bydraes is, laat leerders in pare met mekaar praat vir 
2 minute.)

• Wat het jy gedoen nadat jy ’n slegte droom gehad 
het? (deel idees)

• Het dit jou beter laat voel?

Voorstelle vir die leerders:
• Praat oor die droom met ’n ouer of met ’n ander 

volwassene vir wie jy vertrou.
• Teken ’n prentjie van die droom.
• Dink oor die droom, maar maak ’n gelukkige einde.
• Maak seker dat jy genoeg slaap.

My nuus
Leerders vertel nuus aan hul klasmaats.
• Vertel nuus oor jou familie in pare.
• Gebruik al die prente in die raam om 

jou nuus vir jou maat te vertel.
• Luister aandagtig na jou maat.
• Ek sal sommige leerders vra om die 

nuus te vertel.

Gedeelde 
Skryfwerk

Onafhanklike 
Werk & 

Grondlyn- 
assessering

Klanke &  
Handskrif

Visuele  
Kunste

LO  
(binne)

Oggendbyeenkoms Wiskunde PSW
Gedeelde Lees 2  

(begrip)
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WEEK 8 Woensdag

4. Gedeelde Skryfwerk: Storiekaart  

3. Gedeelde Lees 2: Dekodering  

1. Wys die storiekaart (vooraf-
voorbereid).

Storiekaart

Karakters: ……….

Omgewing: ………..

Wat gebeur: ………

Einde: ………

• As ons vir iemand wil vertel waaroor 
’n storie gaan, kan ons ’n storiekaart 
gebruik.

• Karakters = wie in die storie was.
• Omgewing = waar die storie 

plaasgevind het. 
• Ons gaan ’n storiekaart vir die storie Haas 

en Skilpad hardloop resies voltooi. 

2. Voltooi die storiekaart met die 
leerders.

Storiekaart
Karakters: Uil, Haas, Skilpad
Omgewing: In die bos
Wat gebeur: Hulle het resies 
gehardloop.
Einde: Skilpad het gewen.

• Wie was in die storie? (karakters)
• Kom ons skryf hulle name.
• Waar het die storie plaasgevind? 

(omgewing) 
• Wie kan vir my in een sin vertel wat 

gebeur het? (Kry ’n paar voorstelle.) Kom 
ons skryf een van julle voorstelle.

• Wat het aan die einde gebeur? Kom ons 
skryf dit. 

1. Grootboek-bladsye 36–39. Lees weer die hele storie met die leerders.  
Wys onder die teks. 

2. Vra die Dag 2-dekoderingsvrae op elke GB-bladsy.

3. Lees die storiekaart saam.
• Kom ons lees die storiekaart saam.
• Dink julle die storiekaart sal vir iemand vertel 

waaroor die storie gaan?  
(’n Storiekaart moet ’n storie opsom.)
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WEEK 8Woensdag

5. Klanke: Stel die k-klank bekend  

2. Luister na en 
sê die k-klank. 
(4 min)

• Wat is hierdie 
prent? (kat)

• Luister na die 
eerste klank, 
kkkk.

• Sê die klank.
• Let op wat jou 

tong in jou 
mond doen.

5. Sinswerk. 
(3 min)

• Lees die sin vir 
die leerders. 
Beklemtoon die 
k-klank.

• Leerders 
omkring elke k 
in die sin. 

3. Woorde 
wat met die 
k-klank begin. 
(5 min)

• Wat is hierdie 
prente?

• Met watter 
klank begin elke 
woord?

• Watter ander 
woorde begin 
met daardie 
klank?

• Doen ’n aksie 
vir ’n woord wat 
met die k-klank 
begin.

1. LAB bladsy 159. Stel die k-klank bekend. (3 min)
Wys die letterkaart.
• Dit is die letter k, dit maak die klank kkkk.
• Wie se naam begin met die K-klank?
• Wie se naam bevat ’n k?

4. Onderrig die letterformasie vir k. (3 min)
• Wie kan sê wanneer ons die hoofletter of kleinletter gebruik?
Kopieer my:
• Skryf in die lug terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou vinger na terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou potlood na terwyl ons die liedjie sing.
k – Begin by die kolletjie, gaan regaf. Lig jou hand op. Trek ’n 
skyns lyn van regs tot links tot by die lang lyn en dan weer uit 
van links tot regs.

4

5

1

2

3

(10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van vandag se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

6. Gedeelde Skryfwerk: Storiekaart  
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WEEK 8 Woensdag

7. OW en formele assessering van lees en kyk 

8. Skeppende Kunste: Teken  

1. Klas doen twee Onafhanklike Werk-
bladsye. (Sien Oorsig van die week 
vir skedule.)

• Hou julle potlode gereed.
• Werk saggies op jou eie.
• Ek sal leerders roep om by my tafel te 

kom lees. 

1. Teken ’n prentjie wat ’n gelukkige 
einde vir ’n droom of nagmerrie wys. 

• Dink aan ’n nagmerrie wat jy gehad het. 
Maak jou oë toe om te dink. (Laat 1 
minuut van stilte toe.)

• Steeds met jou oë toe, dink nou aan hoe 
dit gelukkig kon eindig. (Laat 1 minuut 
van stilte toe.)

• Maak nou jou oë oop en teken jou 
gelukkige einde.

• Gebruik die hele bladsy. Teken in potlood. 
Kleur dit na die tyd in.

2. Verduidelik jou tekening aan ’n maat. 

• Verduidelik jou tekening aan ’n maat.
• Sê hoekom dit ’n gelukkige einde is.

2. Doen intussen Kwartaal 1 Formele 
Assessering. (Sien Assessering 5C 
en 5D op bladsy 198 en 199 vir 
prosedure en rubriek.)

• Wys die prente en vra die vrae.
• Gebruik die rubriek om punte te gee. 
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WEEK 8Donderdag

1. Oggendbyeenkoms 

2. Luister en Praat: Wiegelied (Slaap, kindjie, slaap)  

1. Register
• Staan op as jou naam 

met die klank A (dan 
B, C, ens.) begin.

• Wie is nie vandag hier nie? Met 
watter klank begin hul name?

Slaap, kindjie, slaap
Slaap, kindjie, slaap
Daar buite loop ’n skaap
Skapie met witte voetjies
Drink tog sy melkies so 

soetjies
Skapie met sy witte wol
Kindjie drink hom 
boepens vol.

2. Verjaarsdag
Sing die 
verjaarsdaglied.

3. Weerkaart
Hoe lyk 
die weer 
vandag?

• Praat oor wiegeliedjies en wanneer 
ons dit sing (liedjies om vir babas en 
kleuters te sing wat hulle help om aan 
die slaap te raak).

• Leerders leer die wiegelied. Gebruik 
wiegende arms.

• Leerders sing saggies saam waar 
hulle kan (tweede keer).

3. Gedeelde Lees 3: Terugvoering  

1. Grootboek-bladsye 
36–39. Lees die 
hele storie weer 
saam met die 
leerders. Wys onder 
die teks terwyl daar 
gelees word.

2. Ná lees, 
doen 
die Dag 
3-aktiwiteite 
in die GB.

3. Hersien 
woordeskat 
op die 
woordmuur 
en in GB.

4. Leerders 
maak 
mondelinge 
sinne met die 
woorde.

Onafhank- 
like  

Skryfwerk

Onafhanklike  
Werk &  

Grondlyn- 
assessering

Klanke &  
Handskrif

Uitvoerende  
Kunste

LO  
(binne)

Oggendbyeenkoms
Luister  

& Praat
Wiskunde

Gedeelde Lees 3  
(reageer op teks)
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WEEK 8 Donderdag

4. Onafhanklike Skryf: Storiekaart  

1. Lees weer die voltooide 
Gedeelde Skryf-storiekaart.

Lees weer die voltooide storiekaart 
of kies ’n paar leerders om dit weer 
te lees. Bêre dit dan.
• Wat beteken hierdie woorde: 

karakters en omgewing?
• Kan jy jou eie storiekaart maak? 

Watter woorde sal jy nodig hê? 
(Skryf enige woorde op die 
bord.)

2. LAB bladsy 160. Teken en skryf.
• Teken ’n prent van iets wat in 

die storie gebeur het.
• Skryf ’n sin daaroor.

5. Klanke: Woordbou  

1. LAB bladsy 209. 
Leerders knip 
letters uit. (8 min)

• Hierdie is dieselfde 
letters as dié op die 
seekat.

• Knip die letters uit.

3. LAB bladsy 161. 
Bou woorde met die 
uitgeknipte klanke. 
(10 min)

• Luister terwyl ek stadig ’n 
woord sê.

• Bou die woord met jou kaarte.
• Sit die kaarte op die blokke in 

die LAB.
• Lees die 

woord.

2. Oriëntering tot die 
klanke. (4 min)

• Watter letters het jy?
• Hoeveel n’e/o’s, ens.? 
• Hou die n in jou 

linkerhand.
• Hou die o in jou 

regterhand.
• Luister na die woord 

____. Met watter klank 
begin dit? (Hou dit op.)

(10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van gister se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

6. Handskrif  



153

WEEK 8Donderdag

6. OW en formele assessering van lees en kyk 

7. Uitvoerende Kunste: Kaartspeletjie  

1. Klas doen twee Onafhanklike Werk-
bladsye. (Sien Oorsig van die week 
vir skedule.)

• Hou julle potlode gereed.
• Werk saggies op jou eie.
• Ek sal leerders roep om by my tafel te 

kom lees. 

1. LAB bladsy 211 en 213. Lees 
die kaarte. Leerders knip 
die kaarte uit. (Berei ’n stel 
voorafgemaakte kaarte voor.)

• Dit is ’n speletjie met kaarte.
• Kom ons lees al die kaarte saam.
• Knip hulle nou baie versigtig uit.
• Skryf jou voorletters/naam op die 

agterkant van elke kaart.

2. Verduidelik die speletjie met u 
voorafgemaakte stel. Speel die speletjie 
met ’n leerder om te demonstreer. 

• Speel in pare.
• Julle het elkeen ’n stel kaarte.
• Skommel jou stel 

en plaas dit in ’n 
stapel neer. (wit kant 
vertoon) 

• Elkeen tel een kaart 
op en draai dit om.

• Doen dit een op 
’n slag.

• As die kaarte 
dieselfde is, kry die leerder wat dit omgedraai het 
altwee hopies.

• As dit nie dieselfde is nie, hou aan om dit neer 
te sit.

• Wanneer een van die leerders niks meer kaarte 
oor het nie, stop die speletjie. Die wenner is die 
leerder wat nog kaarte het.

2. Doen intussen Kwartaal 1 Formele 
Assessering. (Sien Assessering 5C 
en 5D op bladsy 198 en 199 vir 
prosedure en rubriek.)

• Wys die prente en vra die vrae.
• Gebruik die rubriek om punte te gee. 
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WEEK 8 Vrydag

1. Oggendbyeenkoms 2.  Gedeelde Skryf:  
LAB bladsy 160 

My nuus
Leerders vertel nuus 
aan hul klasmaats.

• Vertel nuus oor 
jou familie in pare.

• Gebruik al die 
prente in die raam 
om jou nuus vir jou maat te vertel.

• Luister aandagtig na jou maat.
• Ek sal sommige leerders vra om die nuus 

te vertel.

Roep ’n paar leerders om hul prente te 
wys en hul sinne vir die klas te lees.
Hulle kan 
ook sê of 
hulle van 
die einde 
gehou het 
en hoekom.

3. Klanke: Assesseringsaktiwiteit (Ja/Nee)  

1. Dieselfde klank of 
verskillend? Gebruik 
enige klanke wat tot 
dusver aangeleer is. 
(3 min)

• Hou 1 vinger op as jy 
dieselfde klank hoor.

• Hou 2 vingers op as jy 2 
verskillende klanke hoor.

2. LAB bladsy 162: 
Hersien JA/NEE 
aktiwiteit. Doen dit 
mondelings. (2 min)

• Wat sien jy in elke 
prentjie?

• Is die woord onder die 
prentjie reg?

• Sal jy JA of NEE skryf?

3. Leerders voltooi die 
aktiwiteit. (10 min)

• Skryf JA of NEE in 
die spasie.

• Onthou, dit is ’n 
assesseringsaktiwiteit 
so dink mooi en skryf 
netjies.

LO (binne)

 LO (buite)

Gedeelde 
Skryfwerk

Groepbegeleide Lees  
& Onafhanklike Werk

Oggend-
byeenkoms

Wiskunde

Uitvoerende  
Kunste

Klanke &  
Handskrif



155

WEEK 8Vrydag

4. OW en Formele Assessering van lees en kyk 

1. Pare neem beurte om hul drome te 
vertel. Hulle dink aan ’n gelukkige/
kreatiewe einde vir die droom. 
(15 min)

• Maat A vertel ’n droom wat jy gehad het 
aan Maat B.

• Dink aan ’n gelukkige einde. Dit hoef nie 
waar te wees nie. Maat B kan jou help om 
aan ’n opwindende einde te dink.

• Ruil rolle om.

Luister na 
die leerders 
terwyl hulle 
met mekaar 
gesels, en 
kies ’n paar 
pare om 
aan te bied.

1. Klas doen twee Onafhanklike Werk-
bladsye. (Sien Oorsig van die week 
vir skedule.)

• Hou julle potlode gereed.
• Werk saggies op jou eie.
• Ek sal leerders roep om by my tafel te 

kom lees. 

2. Party pare vertel hoe hul droom 
geëindig het. (15 min)

• Ek sal ’n paar 
pare vra om ’n 
aanbieding te 
doen.

• Kom na vore en 
vertel elkeen 
jul einde vir die 
klas (nie die 
droom self nie).

• Staan regop en praat hard sodat ons 
almal kan hoor.

• Begin só: Dit is hoe my droom 
geëindig het: …

Terugvoering
Kyk na die pare se aanbieding. Gee applous 
en prys verbeeldingryke en kreatiewe idees.

2. Doen intussen Kwartaal 1 Formele 
Assessering. Sien Assessering 5C 
en 5D op bladsy 198 en 199 vir 
prosedure en rubriek.)

• Wys die prente en vra die vrae.

5. Uitvoerende Kunste: Gesels in pare  



156

Hou jouself skoonWEEK 9

Oorsig van die week

Handskrif
Aa

Klanke
a

GBL (2 groepe 
per dag)

Ontluikende 
Lees

Liggaamsopvoeding
• Binne

• Buite (Maandag en 
Vrydag)

Dit is deel van 
Lewensvaardigheid. 

Maandag en 
Vrydag: binne en 
buite. Dinsdag en 
Donderdag: slegs 

binne.

Aanvangskennis 
en PSW

• Hande was 
en tande 

skoonmaak
• Luister na ouers

Onafhanklike 
Werk

8 LAB-bladsye

Skeppende 
Kunste

• Teken ’n portret
• Dramatisering

Skryf
• Tydwoorde

• Sinsvoltooiing

Oorvertel
Oorvertelling 
van die storie

Liedjie
Oom Olifant

Hardoplees-
storie

Hoe Oskar ’n 
slurp gekry het

Gedeelde Lees
Dis tyd om jou 

skoon te was, Olla!

Tema:  
Gesonde 

gewoontes

Week 9:  
Hou jouself 

skoon

G
ro

ep
be

ge
lei

de

Le
es

Mondeling

Lees
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kr
yf
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k

                     Klanke

Le
w

ensvaardigheid
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Hou jouself skoon WEEK 9

Voorbereiding 
• Maak flitskaarte:

skoon skrop spoel droog
• toerusting om saam te bring: bak/skottel, glas water, tandeborsel, tandepasta

Gids vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)

GBL: 2 × 15 min per groep Ontluikende Lees-aktiwiteite OW: 8 bladsye

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Groep A GBL 1 OW 1 OW 2 OW 3 OW 4 GBL 2 OW 5 OW 6 OW 7 OW 8

Groep B 1 GBL 1 2 3 4 5 GBL 2 6 7 8

Groep C 1 2 GBL 1 3 4 5 6 GBL 2 7 8

Groep D 1 2 3 GBL 1 4 5 6 7 GBL 2 8

Groep E 1 2 3 4 GBL 1 5 6 7 8 GBL 2

Liggaamsopvoeding
LO (binne) Maandag tot Donderdag vir 15 min voor Klanke
Sien bladsy 8 vir moontlike aktiwiteite. 
LO (buite) Maandag en Vrydag vir 30 min
Berei vier aktiwiteite vir die week voor. Sien bladsy 7 vir moontlike aktiwiteite. 
Verdeel die klas in vier groepe. Elke groep doen twee aktiwiteite op Maandag en nog twee 
op Vrydag.
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MaandagWEEK 9

1. Oggendbyeenkoms 

My nuus
Leerders werk in pare en vertel hul 
naweeknuus aan hul maats.

• Gebruik die prente om vir jou maat jou nuus 
te vertel.

• Luister aandagtig na dit wat jou maat vertel.
• Ek sal ’n paar leerders vra om hul 

naweeknuus te vertel.

Hoe Oskar ’n slurp gekry het
Lank, lank gelede, toe die aarde nuut was, 
het die diere almal ’n bietjie anders gelyk. 
Daardie tyd het olifante kort neuse gehad, 
soos leeus en honde. Maar hulle was nog 
altyd baie groot, en hulle was nie bang vir 
die ander diere nie. Behalwe vir een dier, en 
dit was die reuse groen krokodil. Die reuse 
groen krokodil het in die bruin water van die 
rivier weggekruip en diere gegryp wat rivier 
toe gekom het om water te drink. (Kan jy wys 
hoe hy hulle gegryp het?). Daarom het olifante 
altyd in ’n groep na die rivier gegaan om 
water te drink, en ook net eenkeer op ’n dag, 
met sonsondergang.

Hierdie storie is oor ’n baba-olifant met die 
naam Oskar. Oskar was ’n klein bietjie stout. 

Hy het nie altyd vir sy mamma geluister nie. 
(Nie soos julle wat almal na julle ma’s luister 
nie.) Oskar se ma het aangehou om vir hom 
te sê, “Oskar, luister na my om veilig te bly.”

“Ja, Ma,” het Oskar gesê. Maar hy het nie 
altyd gedoen wat hy moes doen nie.

Eendag was dit baie warm. Die son het 
helder geskyn en dit was baie warm. Dit het 
die olifante lomerig gemaak. Oskar het gesien 
dat die ouer olifante met hulle oë toe in die 
son bak. Toe doen hy iets stouts. Hy is op sy 
eie na die rivier toe. (Moes hy dit gedoen het?)

Die bruin water het stil gevloei. Hy het 
links en regs gekyk, maar kon nie die reuse 
groen krokodil sien nie. “Ek is seker dit is 
veilig,” het hy gedink. (Wat dink jy?) Hy het 

2. Luister en praat: Storietyd  

LO (binne)  LO (buite)

Oggendbyeenkoms

Onafhanklike Werk & 
Grondlynassessering

Klanke &  
Handskrif

Luister  
& Praat

Wiskunde
 Aanvangskennis 

en PSW
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Maandag WEEK 9

afgebuk en begin drink. Hy het net een slukkie gevat toe hy iets 
groen in die water sien! Hy het probeer om sy kop uit die water te 
trek, maar ... te laat! Die reuse groen krokodil het hom aan sy neus 
gegryp! O nee! Oskar het getrek en getrek, maar die krokodil se 
skerp tande was aan sy neus vasgeklem. 

Oskar het om hulp geroep. “Help my, help my!” het hy gehuil. 
Gelukkig het sy ma hom gehoor. Sy het vinnig na die rivier toe 
gehardloop en het gesien wat besig is om te gebeur. Sy het probeer 
om Oskar weg te trek, maar die krokodil het aan sy neus geklou. 
Die ander olifante het ook aangehardloop gekom en hulle het almal 
saam getrek. Hulle het getrek en getrek en getrek en uiteindelik ... 
die reuse groen krokodil het Oskar se neus gelos. Oskar was vry!

Maar wat het met Oskar se neus gebeur? O toggie! Sy neus het 
gerek. Dit het so lank geword dat dit aan die grond geraak het! 
Oskar het gehuil, “Kyk na my neus. Dit is so lank. Almal gaan vir 
my lag.”

Maar vreemd genoeg, het Oskar die volgende dag uitgevind, was 
die lang neus nogal nuttig! Hy kon dit as ’n hand gebruik om die 
hoë blare by te kom, en hy kon dit as ’n strooitjie gebruik om mee 
te drink. En die beste van alles, hy kon dit gebruik om water regoor 
sy lyf te spuit. Dit was perfek om skoon te bly. Hy was eintlik baie 
gelukkig met sy lang neus. Hy het dit sy slurp genoem.

En van daardie dag af is alle baba-olifante met lang slurpe 
gebore, en die slurpe help hulle om te eet en te drink en om skoon 
te bly.

Woordeskat
vasgeklem: styf 
vasgemaak
gerek: groter 
gemaak
spuit: om uit te 
skiet, soos ’n stort

1. Stel volksverhale en stories van olifante aan 
die leerders bekend. (3 min)

• Weet jy daar is stories oor 
hoekom diere lyk soos 
hulle nou lyk? Dit word 
volksverhale genoem. 

• Watter volksverhale het jy 
al gehoor?

• Hoe lyk olifante? (wys ’n prent)

2. Lees hardop: Hoe Oskar ’n 
slurp gekry het. (7 min)

Verduidelik 
vetgedrukte 
woorde 
terwyl u 
lees.

3. Ná lees, vra vrae om begrip te bevorder. (5 min) 
• Vir wie was die olifante bang?
• Wat het hulle gedoen sodat Krokodil hulle nie kan gryp nie?
• Wat het stoute Oskar gedoen?
• Wat het gebeur?
• Hoe het die olifante vir Oskar los gekry?
• Hoekom het Oskar gehuil toe hy los is?
• Hoekom was sy lang neus ’n goeie ding?
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MaandagWEEK 9

3. Aanvangskennis en PSW: Volgorde van gebeure 

1. Op die mat. GB-bladsy 40:  
Lees die plakkaat. Vra vrae (15 min). 
Maak GB toe. 

• Hoekom is dit belangrik om jou hande te was?
• Hoekom is die prente genommer?
• Hoekom moet jy vir 20 sekondes jou 

hande was?
• Hoe lank is 20 sekondes?
• Hoekom draai ons die kraan toe nadat ons ons 

hande natgemaak het?

3. Leerders deel hul volgorde van die gebeure. Hulle kyk of dit met die GB-plakkaat 
ooreenstem. (5 min)

• Kontroleer met 
jou maat.

• Het julle altwee die 
prente in dieselfde 
volgorde geplaas?

• Kom ons kyk nou na 
die plakkaat in die 
Grootboek

• Kyk of jou werk reg is.

2. LAB bladsy 177: Leerders plaas 
prente in volgorde. (10 min)

• Kyk na elke prentjie.
• Nommer hulle in die regte volgorde.
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Maandag WEEK 9

4. Klanke: Bekendstelling van a-klank  

2. Luister na en 
sê die a-klank. 
(4 min)

• Wat is hierdie 
prent? (appel)

• Luister na die 
eerste klank, 
aaaa.

• Sê die klank.
• Let op wat jou 

tong in jou 
mond doen.

5. Sinswerk. 
(4 min)

Lees die sin vir 
die leerders. 
Beklemtoon die 
a-klank.
Leerders wys elke 
a uit.

3. Woorde 
wat met die 
a-klank begin. 
(5 min)

• Wat is hierdie 
prente?

• Met watter 
klank begin elke 
woord?

• Watter ander 
woorde begin 
met daardie 
klank?

1. LAB-bladsy 178: Stel die a-klank bekend. (3 min)
• Dit is die letter a, dit maak die klank aaaa.
• Wie se naam begin met die A-klank?
• Wie se naam bevat ’n a?

4. Onderrig die letter formasie vir a. (4 min)
Kopieer my:
• Skryf in die lug terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou vinger na terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou potlood na terwyl ons die liedjie sing.
a – Begin by die punt, gaan links om, dan op en dan af.

(10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Onderrig die letterformasie van vandag se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

4

2

5

1

3

5. Handskrif 
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WEEK 9 Maandag

6. GBL en Onafhanklike Werk: Ontluikende Lees (Groepe A & B)  

Volg die skedule in Oorsig van die week op bladsy 161. Verwys na die Ontluikende Lees-aktiwiteite 
in die storiebundel.

1. Elke groep kom na die mat toe met hul storiebundel. (2 × 15 min)
• Kies ’n storie in 

die LAB.
• Werk deur die 

Ontluikende Lees-
aktiwiteite teen die 
groep se pas.

• Verskaf aktiwiteite op 
elke vlak totdat al die 
leerders die konsep 
verstaan.

• Beweeg slegs na 
’n volgende vlak 
indien al die leerders 
die vaardigheid 
bemeester het.

2. Intussen doen die res van die klas twee OW-bladsye.
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WEEK 9Dinsdag

1. Oggendbyeenkoms 

2. Luister en Praat: Vertel ’n storie oor  

2. Leerders vertel die storie 
Hoe Oskar ’n slurp gekry 
het in klein groepe oor. 
(10 min)

• Maak klein groepies.
• Elkeen vertel een stap van die 

storie.

1. Verduidelik hoe om ’n storie oor te vertel. Plak 
die verskillende stappe op die bord. Gebruik 
illustrasies om die stappe aan die leerders te 
verduidelik. (5 min)

Stap 1: Ma het met Oskar gepraat.
Stap 2: Oskar het rivier toe gegaan.
Stap 3:  Krokodil het vir Oskar 

gegryp.
Stap 4: Oskar het om hulp geroep.
Stap 5: Ma het getrek.
Stap 6: Ander het getrek.
Stap 7:  Oskar was vry. Maar hy het 

’n slurp gehad.

• Om ’n storie oor te vertel, moet ons die stappe 
(volgorde) onthou.

• Ons kan die storie in ’n spesifieke volgorde verdeel.
• Lees elke stap.

1. Register
• Staan op as jou 

naam met die 
klank A (dan B, 
C, ens.) begin.

• Wie is nie 
vandag hier nie? Met watter klank 
begin hul name?

2. Verjaarsdag
Sing die 
verjaarsdaglied.

3. Weerkaart

Hoe lyk die weer 
vandag?

Luister  
& Praat

WiskundeOggendbyeenkoms
Gedeelde Lees 1  

(begrip)

 Aanvangs- 
kennis 

en PSW

Onafhanklike  
Werk &  

Grondlyn- 
assessering

Klanke &  
Handskrif

Visuele  
Kunste

LO  
(binne)
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WEEK 9 Dinsdag

4. Aanvangskennis en PSW: Volgorde van gebeure 

3. Gedeelde Lees 1: Begrip  

5. Lees woordeskat: skoon, skrop, spoel, droog
• Wys die flitskaarte. Leerders lees elke woord.
• Pas elke woord by die woord in die GB.
• Plaas die flitskaarte op die woordmuur en lees dit nog ’n keer. Maak ’n volsin met elke woord.

1. Grootboek-
bladsye 
41–44. Lees 
die titel van 
die storie. 

1. Praat oor redes vir skoon 
tande en hoe om tande 
skoon te hou.

• Hoekom is skoon tande 
goed? (tandbederf, tandarts)

• Hoe hou jy jou tande skoon? 
(borsel tande; spoel mond 
met water; kou aan iets; eet 
en drink minder soetgoed) 

• Wanneer maak ons tande 
skoon? (saans, soggens, 
soms ná ete)

2. Demonstreer aan die leerders hoe om hul tande 
op die regte manier te borsel. Toerusting: bak/
skottel, glas water, tandeborsel, tandepasta.

• O toggie, ek 
het vanoggend 
vergeet om my eie 
tande te borsel. Ek 
moet nou dadelik 
my tande borsel.
Gelukkig het ek 
alles wat ek nodig 
het om my tande te borsel. Kyk hoe borsel ek my 
tande.

• Wat het ek eerste/volgende/laaste gedoen? (Eerste: 
Maak jou tandeborsel nat; Volgende: Sit tandepasta 
op jou tandeborsel. Volgende: Borsel tande van bo en 
onder. Laaste: Spoel jou mond met skoon water uit. 
Oordryf spoeling in mond en spoeg uit in bak.)

• Ons kan almal pouse oefen hoe om ons tande op die 
regte manier te borsel.

2. Lees die hele 
storie vir en dan 
saam met die 
leerders. Wys 
onder die teks 
terwyl u lees.

3. Vra die Dag 
1-vrae op elke 
GB-bladsy om 
begrip van die 
storie en prente 
te bepaal.

4. Oefen die 
woordeskat.
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WEEK 9Dinsdag

5. Klanke: Enkelvoud en meervoud  

1. Mondelinge aktiwiteit. (5 min)

I 3 6 2 I 4

5 6 4 I 2 5

3 5 3 2 I 6
Lees die syfers so vinnig as moontlik.
• Wie wil aanbied om hierdie ry te lees? (Wys buite volgorde na rye.)
Herhaal.

2. LAB bladsy 179 en 180. Een of meer as een (25 min)
• Wat is hierdie prentjie?
• Watter woord pas by die prentjie?
• Watter klank word aan die einde van die woord geskryf as ons dit in die meervoudsvorm sê – 

“s” of “e”?
• Watter woord stel een voorwerp voor (enkelvoud) en watter woord stel twee of meer 

voorwerpe voor (meervoud)? Omkring die “s” of “e” in elke woord.Wat is hierdie prentjie?

Herinner leerders dat wanneer daar meer as een ding is, ons gewoonlik e of s agteraan skryf.
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WEEK 9 Dinsdag

6. GBL en Onafhanklike Werk: Ontluikende Lees (Groepe C & D) 

Volg die skedule in Oorsig van die week op bladsy 161. Verwys na die Ontluikende Lees-aktiwiteite 
in die storiebundel.

1. Elke groep kom na die mat toe met hul 
storiebundel. (2 × 15 min)

• Kies ’n storie in die LAB.
• Gebruik die Ontluikende Lees-aktiwiteite. Die 

groep bepaal die pas waarteen u sal werk.
• Doen ’n verskeidenheid aktiwiteite om te verseker 

dat al die leerders in die groep die konsep 
verstaan. 

• Beweeg slegs na ’n volgende vlak indien al die 
leerders die vaardigheid bemeester het.

2. Intussen doen die res van die 
klas twee OW-bladsye.

7. Visuele Kunste: Volgorde  

1. Hersien stappe vir tande borsel. Skryf 
stappe op die bord.

Stap 1:  Maak jou tandeborsel 
nat.

Stap 2:  Sit tandepasta op 
die tandeborsel.

Stap 3: Borsel jou tande.
Stap 4:  Spoel jou mond met 

water uit.

2. LAB bladsy 181. Demonstreer 
die tekening vir elke stap. 
Leerders teken en kleur op hul 
eie in.

• Teken die verskillende stappe van 
hoe jy jou 
tande borsel. 
Gebruik die 
hele blok om 
in te teken. 

• Kleur jou 
tekeninge in.
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WEEK 9Woensdag

1.  Oggendbyeenkoms 

My nuus
Leerders werk in pare en vertel hul 
naweeknuus aan hul maats.

• Gebruik die prente om vir jou 
maats jou nuus te vertel.

• Luister aandagtig na dit wat jou 
maat vertel.

• Ek sal ’n paar leerders vra om hul 
naweeknuus te vertel.

Gedeelde 
Skryfwerk

Onafhanklike  
Werk & Grond- 
lynassessering

Klanke &  
Handskrif

Visuele  
Kunste

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Gedeelde  

Lees 2 (begrip)

LO  
(binne)

 Aanvangskennis 
en PSW
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WEEK 9 Woensdag

2. Aanvangskennis en PSW: Luister na ouers 

1. Vertel die storie van Ben en Len. Verduidelik 
aan die leerders hoekom daar sekere reëls is 
wat hulle moet nakom. Gebruik die storie om 
’n konneksie tussen die leerders se lewens en 
Oskar s’n te maak. 

Vrae
• Ma het die seuns gevra om op die klip te bly. Watter 

redes het sy gehad?
• Hoekom het Mamma vir Oskar gesê om nie alleen by 

die rivier water te gaan drink nie? (die rede)
• Wat kon met Ben gebeur het?
• Wat het die storie jou geleer? (Verduidelik: Ma’s het 

gewoonlik redes waarom hulle vir jou sê om nie iets te 
doen nie.)

• Kan jy aan enige iets dink wat jou ma vir jou gesê het 
om nie te doen nie? Hoekom, dink jy, het sy dit vir jou 
gesê? Was jy soos Ben of Len?

2. LAB bladsy 182: Voltooi 
die sinne. Kleur een 
prentjie in. 

Ben en Len
Ben en Len was ’n tweeling. Maar terwyl Len altyd na sy mamma 
geluister het, was Ben net soms ’n bietjie stout. Ma het hom soms 
Stoute Ben genoem. (Is jy meer soos Ben of soos Len?)

Eendag in die vakansie het Ma die twee seuns rivier toe gevat 
om te gaan swem. Hulle was baie opgewonde. Hulle het almal 
saam rivier toe gestap. Maar toe hulle by ’n groot klip aan die 
rivieroewer kom, het Ma onthou dat sy nie die bottel drinkwater 
gebring het nie.

“Bly hier op die klip,” het sy gesê. “Maar moenie na die rand van 
die klip gaan nie, en moenie in die water gaan nie. Onthou, julle het 
nog nie leer swem nie! Ek gaan ons bottel water haal.”

Die twee seuns het op die klip gewag. Maar gou-gou het Ben 
begin warm kry en verveeld geraak. Hy besluit toe om iets te doen 
... (O toggie! Wat, dink jy, het Ben besluit om te doen?)

Ja, Ben het na die rand van die klip gegaan om sy toon in die 
rivier te sit. Maar die groot klip was glibberig teen die kant van die 
water en ... (Wat, dink jy, het volgende gebeur?)

Ja, ek is bevrees Ben het in die water geval. En die water was 
sterk. Dit het begin om hom weg te voer. Len, op die klip, het hard 
na hul ma geroep. Gelukkig was Ma naby en sy het Ben se hemp 
gegryp. Sy het vir Ben gehelp om uit die water te kom.

“Lawwe seun,” het sy gesê, “Ek het jou gesê om nie in die rivier 
te gaan nie.”
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WEEK 9Woensdag

4. Gedeelde Skryf: Volgorde 

3. Gedeelde Lees 2: Dekodering 

1. Berei ’n plakkaat of bord voor met 
die woorde wat tyd aandui. 

Eers, het Ma ……
Toe, het Ma ……
Aan die einde, het Ma …

• In die storie Dis tyd om jou skoon te 
was, Olla!, watter woorde vertel vir ons 
wanneer dinge gebeur het?

3. ’n Paar leerders lees die sinne. (5 min)
• Wie kan al drie sinne lees?
• Wie sal die sinne in die GB nagaan? (Hulle kry die 

bladsye en lees dit.)

2. Voltooi elke sin saam. (10 min)

Wat gebeur aan die begin?
Wat gebeur in die middel?
Wat gebeur aan die einde?

• Wat doen Ma eerste? Hoe skryf ons die 
sin?

• Wat kom aan die einde van elke sin?
• Wat doen Ma daarna?
• Wat doen Ma aan die einde?

1. Grootboek-
bladsye 41–44. 
Lees weer die hele 
storie saam met 
die leerders. Wys 
onder die teks. 

2. Vraagstelling: 
Gebruik die 
dekoderingsvrae 
op elke bladsy.

3. Gaan voort 
met die 
onderrig 
van die 
teks-
konsepte.

4. Aanleer van 
sigwoorde 
wat herhaal 
word in die 
teks, bv. 
roep, ma.
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WEEK 9 Woensdag

5. Klanke: Hersiening  

(10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 9.
• Hersien die letterformasie van Maandag se klank.
• Leerders skryf in hul oefenboeke.
• Neem waar en ondersteun.

1. Hersien die a-klank: LAB, bladsy 183 
(5 min)

Mondelings: Leerders kry beurte om die 
prentjies te benoem.
Vir elke prent:
• Waaroor handel die prent?
• Watter klank hoor julle aan die begin?
• Gee ander woorde wat met daardie 

klank begin.
• Het jy ’n a-klank in die woord gehoor?
• Trek ’n kruis oor al die woorde wat NIE ’n 

a in hulle het nie.

3. Die leerders skryf die letters van Kwartaal 1 (10 min)
• Kyk weer na die prent op bladsy 183.
• Skryf die hoofletter en die kleinletter van die eerste klank/letter van elke woord.

2. Die leerders benoem die letterklanke 
van Kwartaal 1 (5 min)

• Klas, watter klank maak hierdie letter? 
Vinniger!

• Nou antwoord individuele leerders.

6. Handskrif 
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WEEK 9Woensdag

7. GBL en Onafhanklike Werk: Ontluikende Lees (Groepe E & A)  

Volg die skedule in Oorsig van die week op bladsy 161. Verwys na die Ontluikende Lees-aktiwiteite 
in die storiebundel.

1. Elke groep kom na die mat toe met hul 
storiebundel. (2 × 15min)

• Kies ’n storie in die LAB. 
• Gebruik die Ontluikende Lees-aktiwiteite. Die groep 

bepaal die pas waarteen u sal werk.
• Doen ’n verskeidenheid aktiwiteite om te verseker dat 

al die leerders in die groep die konsep verstaan. 
• Beweeg slegs na ’n volgende vlak indien al die 

leerders die vaardigheid bemeester het.

2. Intussen doen die res van 
die klas twee OW-bladsye.

8. Visuele Kunste: Teken vanaf die werklikheid (’n portret)  

1. Praat oor prente van mense se gesigte (portrette). Wys 
’n paar voorbeelde uit ’n kunsboek, indien moontlik. (Van 
Gogh, Da Vinci, Sekoto). Demonstreer hoe om ’n portret 
te teken.

• Ek gaan ’n portret/prent van Kiara teken.
• Ek gebruik die 

meeste van die 
spasie op die 
bladsy.

• Wat let ek op 
omtrent haar oë/
hare/neus/mond/
nek?

• Kom ek teken 
versigtig alle dele 
van haar gesig.

2. Leerders teken 
’n prent van hul 
maat (anders, 
bring spieëls vir 
selfportrette).

• Teken ’n prent. 
Maak seker jy 
teken alle dele van 
die gesig.

• Skryf die naam  
van jou portret/
prent by.

• As jy tyd het, kleur 
jou portret/ 
prent in.
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WEEK 9 Donderdag

3. Gedeelde Lees 3: Fokus op reaksie  

1. Grootboek-bladsye 
41–44. Lees die hele 
storie weer saam 
met die leerders. 
Wys onder die teks.

2. Ná lees, 
doen die Dag 
3-aktiwiteite 
in die GB.

3. Hersien 
woordeskat 
op die 
woordmuur 
en in GB.

4. Leerders 
maak 
mondelinge 
sinne met 
die woorde.

1. Oggendbyeenkoms 

2. Luister en Praat: Gedig  

1. Register
• Staan op as jou 

naam met die klank 
A (dan B, C, ens.) 
begin.

• Wie is nie vandag hier nie? Met 
watter klank begin hul name?

Oom Olifant
Oom Olifant
Jou reuse dier
Die mense lag
vir hul plesier,

want waar het jy
al ooit gehoor
van ’n stertjie van agter
en ’n stertjie van voor

2. Verjaarsdag
Sing die 
verjaarsdaglied.

3. Weerkaart

Hoe lyk die weer 
vandag?

Onderrig die gedig en die aksies.
Leerders neem deel waar hulle kan 
(tweede keer), hou hul mae vas soos 
hulle lag, maak ’n slurp met hul arms 
voor en agter.
Meisies sê die gedig, dan die seuns.

Oggendbyeenkoms
Luister  

& Praat
Wiskunde

Gedeelde Lees 3  
(reageer op teks)

Onafhank- 
like  

Skryfwerk

Onafhanklike  
Werk &  

Grondlyn- 
assessering

Klanke &  
Handskrif

Uit- 
voerende  

Kunste

LO  
(binne)
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WEEK 9Donderdag

4. Onafhanklike Skryf: Volsinne  

1. Lees weer gedeelde skryf, haal dit dan af.

Eers, het Ma ……
Toe, het Ma ……
Aan die einde, het Ma …

• Kom ons lees die opsomming van die storie.
• Watter 3 woorde sê vir ons wat Ma doen?
• Watter 3 woorde sê vir ons wanneer Ma hierdie 

dinge doen? (tydwoorde)

2. LAB-bladsy 184.

• Voltooi die sinne.
• Spel die woorde korrek.

5. Klanke: Woordbou  

1. LAB bladsy 215: Knip letters uit. 
(8 min)

• Watter letters het ons hier?
• Hoeveel k’s het ons?
• Hou die n in jou linkerhand en die k in jou 

regterhand.
• Ek gaan ’n woord sê, begin dit met k of 

n? Hou die regte kaart op.

2. LAB bladsy 185: Bou woorde op die 
bord. (10 min)

• Luister terwyl ek stadig die woord sê.
• Kom ons bou die woord saam op die 

bord.
• Wie gaan die volgende woord bou?
• Herhaal.
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WEEK 9 Donderdag

7. Uitvoerende Kunste: Groepe berei opvoering voor    

1. Skryf sewe stappe wat die 
volgorde van die storie 
aandui op die bord (vooraf 
voorbereid).

2. Praat oor die voorbereiding van ’n 
opvoering oor Hoe Oskar ’n slurp gekry 
het. (15 min)

• Hoeveel karakters was in die storie?
• Julle sal elkeen ’n sekere karakter uitbeeld.
• Jy vertolk die rol van die karakter, met ander 

woorde, jy moet alles 
sê en doen soos die 
karakter in die storie. 

• Hoe kan ons die storie 
dramatiseer?

3. Deel die klas in groepe van 5–6 leerders. Groepe berei ’n opvoering voor. 
(15 min)

• In julle groepe, kies ’n leier. (’n goeie leser wat die 
stappe kan lees)

• Die leier wys die karakters aan. (Ma, Oskar, Krokodil, 
ander olifante)

• Karakters moet aan hul eie woorde dink om te sê.
• Oefen om die storie op te voer en julle woorde te sê.
• Volg die stappe op die bord om seker te maak julle 

vergeet nie iets nie.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Ontluikende Lees (Groepe B & C)  

Volg die skedule in Oorsig van die week op bladsy 161. Verwys na die Ontluikende Lees-aktiwiteite 
in die storiebundel.

1. Elke groep kom na die mat toe met hul 
storiebundel. (2 × 15 min)

• Kies ’n storie in die LAB.
• Gebruik die Ontluikende Lees-aktiwiteite. Die groep 

bepaal die pas waarteen u sal werk.
• Doen ’n verskeidenheid 

aktiwiteite om te verseker dat 
al die leerders in die groep die 
konsep verstaan. 

• Beweeg slegs na ’n volgende 
vlak indien al die leerders die 
vaardigheid bemeester het.

2. Intussen doen die res 
van die klas twee OW-
bladsye.

Stap 1: Ma praat met Oskar.
Stap 2: Oskar gaan rivier toe.
Stap 3: Krokodil gryp vir Oskar.
Stap 4: Oskar roep om hulp.
Stap 5: Ma trek.
Stap 6: Ander trek
Stap 7:  Oskar is vry. Maar hy 

het ’n slurp.
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WEEK 9Vrydag

1.  Oggendbyeenkoms 
2.  Deel ons skryfwerk:  

LAB bladsy 184            

My nuus
Leerders vertel hul naweeknuus aan 
hul maats.

• Gebruik die prente om vir jou maats jou 
nuus te vertel.

• Luister aandagtig na dit wat jou maat 
vertel.

• Ek sal 
’n paar 
leerders 
vra om hul 
naweeknuus 
te vertel.

Roep ’n paar leerders om hul tekeninge te 
kom wys. Die klas moet raai oor watter sin 
die tekening is.

3. Klanke: Voltooi woorde  

1. Mondeling: Is hierdie woord ’n 
enkelvoud of meervoud? (5 min)

• Hou 1 vinger op as jy ’n enkelvoudige 
woord hoor.

• Hou 2 vingers op as jy ’n meervoudige 
woord hoor.

• Herhaal.

2. LAB bladsy 186: Leerders voltooi 
aktiwiteit. (10 min)

• Kyk na die prente. Sê die woord saggies vir 
jouself.

• Kan jy al die klanke in die 
woord identifiseer? 

• Is die woord in enkelvoud- 
of meervoudsvorm 
geskryf?

• Sal die woord “s” of “e” 
aan die einde kry as dit 
in die meervoudsvorm 
geskryf word?

Terugvoering
Versamel boeke en merk hierdie aktiwiteit.

LO  
(binne)

Groepbegeleide Lees  
& Onafhanklike Werk

Oggendbyeenkoms Wiskunde

Uitvoerende  
Kunste

Klanke &  
Handskrif

Gedeelde 
Skryfwerk
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WEEK 9 Vrydag

5. Uitvoerende Kunste: Dramatisering 

Groepe dramatiseer hul 
stories: Hoe Oskar ’n 
slurp gekry het (25 min)
Kies jou sterkste groep om 
eerste op te tree.
Gee applous en prys 
elke groep. 

4. GBL en Onafhanklike Werk: Ontluikende Lees (Groepe D & E)  

Volg die skedule in Oorsig van die week op bladsy 161. Verwys na die Ontluikende Lees-aktiwiteite 
in die storiebundel.

1. Elke groep kom na die mat toe met hul 
storiebundel. (2 × 15 min)

• Kies ’n storie in die LAB.
• Gebruik die Ontluikende Lees-aktiwiteite. Die 

groep bepaal die pas waarteen u sal werk.
• Doen ’n verskeidenheid aktiwiteite om te 

verseker dat al die leerders in die groep die 
konsep verstaan. 

• Beweeg slegs na ’n volgende vlak indien al die 
leerders die vaardigheid bemeester het.

2. Intussen doen die res van die 
klas 2 OW-bladsye.
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Hersieningsweek WEEK 10

Oorsig van die week

Klanke en Handskrif
Voltooi geselekteerde 
DBO-werkboeke vir 

Geletterdheid en 
Lewensvaardigheid om 

individuele klanke te 
hersien

Onafhanklike Werk
• Lees weer die LAB-

stories in pare of 
individueel

• Voltooi alle LAB-bladsye
• Voltooi geselekteerde 

DBO-werkboek vir 
Geletterdheid

Aanvangskennis en 
PSW 

• Lees weer die 
Lewensvaardigheid-

tekste in die 
Grootboek

• Voltooi alle LAB LV-
bladsye

• Voltooi 
geselekteerde 

DBO-werkboek vir 
Lewensvaardigheid

Liggaamsopvoeding 
Voer aksierympies  

en liedjies van 
kwartaal op

Visuele Kunste 
Teken ’n prent 

van ’n gunsteling 
tydens Gedeelde 

Lees

Luister en Praat
Vertel weer die 

gunstelingstories; voer 
gunstelingrympies en 

-liedjies op
Gedeelde Lees

Lees weer 
gunstelingstories 

voor uit die 
Grootboek

Onafhanklike Skryf
Voltooi 

geselekteerde 
DBO-werkboeke vir 

Geletterdheid en 
Lewensvaardigheid

Hersieningsweek

Mondeling

Lees

Klanke

Lew
ensvaard

ig
heid
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HersieningsweekWEEK 10

Week 10 is ’n hersieningsweek so daar is geen gestruktureerde daaglikse program nie. Doen die 
hersieningsaktiwiteite volgens jou klas se behoeftes.

1. Lees en Praat: Hervertel stories, hersien rympies en liedjies 

• Leerders werk in pare om ’n gunstelingstorie te hervertel.
• Leerders werk in pare of groepe om ’n rympie of lied op te voer.
• Leerders teken ’n prent uit hul gunstelingstorie.
• Leerders werk in pare om hul tekening aan ’n maat te verduidelik.
• Leerders werk individueel of in pare om die stories in die LAB te herlees.
• Leerders voltooi geselekteerde bladsye in die DBO-werkboeke.
• Maak seker dat alle bladsye met Onafhanklike Werk in die LAB korrek voltooi is.
• Kyk of die bladsye in die LAB korrek voltooi is.
• Laat die leerders in pare werk om bladsye te merk wat onvolledig of duidelik verkeerd is. 

Leerders kan teruggaan en die bladsye voltooi of oordoen.

• Lees elke dag weer die gunstelingstories uit die Grootboek. Moedig leerders aan om saam te 
lees.

• Hersien Ontluikende Leesvaardighede. Leerders identifiseer die titel van die storie, sê waar 
om op elke bladsy te begin lees, identifiseer ’n hoof- of kleinletter, identifiseer ’n letter, ’n 
woord en ’n sin.

• Hersien sigwoorde deur die flitskaarte teen die muur te gebruik.
 – Leerders tel die letters, sê die klank vir elke letter, en sê dan die woord.
 – Speel spanspeletjies met die flitskaarte.
 – Groepe kan sorteeraktiwiteite met die flitskaartwoorde doen. Gee vyf kaarte aan elke 

groep. Hulle moet ’n woord met vier letters vind of twee woorde wat met dieselfde letter 
begin of eindig. Hulle kan die woord op ’n stuk papier kopieer.

• Hervertel die gunstelingstories van  
Kwartaal 1, Week 1-9.

• Help leerders om ’n paar aksierympies en 
liedjies uit Kwartaal 1 op te voer.

3. Praat- en Skryfaktiwiteite: individueel en in groepe 

2. Gedeelde Lees: Herlees stories, gebruik flitskaart teen die muur 
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Hersieningsweek WEEK 10

• Individuele letterklanke 
Kies klanke wat reeds deur leerders aangeleer is om te hersien. Die aktiwiteite is in die DBO-
werkboek vanaf bladsy 30 en verder. Doen die aktiwiteite mondelings saam met die leerders, 
voordat hulle die aktiwiteit individueel voltooi.

• Geletterdheidsaktiwiteite 
Doen hierdie aktiwiteite mondelings saam met die leerders. Daarna kan hulle die aktiwiteite 
individueel voltooi.

1. Oefen jou naam 2. Handafdrukke 3. Dieselfde en verskillend 

• Lees weer enige van die Lewensvaardigheid-bladsye in die Grootboek.
• Doen sommige van die aktiwiteite in die DBO-werkboek vir Lewensvaardigheid mondelings 

saam met die leerders. Daarna kan hulle die aktiwiteite individueel voltooi.

1. Alles oor my 
Aktiwiteit 1, bladsy 2-3

2. Kleure 
Aktiwiteit 2a, bladsy 4

3. Ons is verskillend 
Aktiwiteit 4, bladsy 8-9 

1. Skool 
Aktiwiteit 5, bladsy 12

2. Goeie gewoontes (1)
Aktiwiteit 11, bladsy 23

3. Goeie gewoontes (2) 
Aktiwiteit 11, bladsy 24

4. Aktiwiteite in die DBO-werkboek vir Geletterdheid 

5.  Aanvangskennis en PSW:  
Aktiwiteite in die DBO-werkboek vir Lewensvaardigheid 
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Onderwysernotas



ASSESSERING
Kwartaal 1
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DEURLOPENDE ASSESSERING-KONTROLELYSTE
(vir afrol)

Luister en Praat: Die leerder kan ...

L1 Luister sonder om te onderbreek

L2 Vrae oor persoonlike besonderhede beantwoord

L3 Praat oor persoonlike ervarings, bv. nuus, weer, ens.

L4 ’n Liedjie sing en die aksies uitvoer

L5 Luister na eenvoudige instruksies en gepas reageer

L6 Met belangstelling na stories, gedigte en liedjies luister

L7 ’n Deel van die storie, liedjie of rympie opvoer

L8 Prente van ’n storie in volgorde plaas

L9 Die volgorde van ’n gebeurtenis oorvertel

L10 Gesels oor prente (in plakkate, boeke)

L11 Deel neem aan besprekings, beurte neem en ander respekteer

L12 Voorwerpe beskryf in terme van kleur, grootte, vorm, aantal

L13 Party van die nuwe mondelinge woordeskat in mondelinge 
sinne gebruik

Klanke: Die leerder kan ...

P1 Klanke in gesproke woorde identifiseer

P2 Lettergrepe in gesproke woorde identifiseer

P3 Klanke in gesproke woorde manipuleer

P4 Aangeleerde letterklanke herken

P5 Letterklankkennis gebruik om eenvoudige woorde te lees 
en skryf

Lees: Die leerder kan ...

R1 Woorde en logo’s uit omgewingsteks lees

R2 Sy/haar eie naam herken

R3 Die name van 10 maats herken

R4 Byskrifte en onderskrifte in die klaskamer lees

R5 Die hantering en versorging van boeke bespreek

R6 Prente gebruik om te voorspel waaroor die storie gaan

R7 Na stories en ander teks wat voorgelees word, luister en 
dit bespreek

R8 Prente interpreteer om eie storie op te maak (prente “lees”)

R9 Inskakel met Gedeelde Lees

R10 Gedrukte tekskonsepte, teksfunksies, en taal in GL-teks 
identifiseer

R11 Woordherkenningstrategieë gebruik

R12 Begripstrategieë op verskillende vlakke gebruik (letterlik, 
herorganisering, afleiding, evaluering en waardering)

Handskrif: Die leerder kan ...

H1 ’n Potlood korrek vashou

H2 Sy/haar eie naam skryf

H3 Aangeleerde hoof- en kleinletters korrek vorm

Skryf: Die leerder kan ...

W1 ’n Prent teken om ’n boodskap oor te dra

W2 ’n Onderskrif vir ’n tekening of prent skryf

W3 Aangeleerde letterklanke gebruik om woorde te skryf

W4 ’n Nuussin korrek vanaf die bord/kaart kopieer

W5 Idees bydra vir Gedeelde Skryf

N
aa

m
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Grondlynassessering (Week 3 & 4)

Doen hierdie vinnige, informele assessering om leerders in gedifferensieerde groepe vir GBL te 
deel. Die aktiwiteite is soortgelyk aan die EGRA. Indien ’n leerder nie in staat is om ’n aktiwiteit te 
doen nie, slaan die daaropvolgende aktiwiteite oor.

• Wat is hierdie prentjie?
• Wat is die eerste klank in die woord?
• Wat is die laaste klank?

• Met watter letter begin jou naam?
• Watter ander letters ken jy?

a b c d e f g h i j ] l m n o p q r s t u v w x y z

• Kan jy hierdie woorde lees?

PUNT (totaal van 5) 1 2

Identifiseer klanke in gesproke 
woorde

Beginklanke Begin- en eindklanke

Kennis van letterklanke Eerste letter van 
naam

Eerste letter van naam plus 4 
ander

Lees van woorde Lees woorde

Gebruik die punte om leerders te groepeer wat hulp nodig het om:
• klanke in gesproke woorde te identifiseer
• letterklanke te identifiseer
• eenvoudige woorde te lees.

son  gom



 

185

Luister & Praat en Lewensvaardigheid  (Week 3–8)

Praat oor persoonlike ervarings, bv. nuus, weer.
MONDELING: Individueel – 2 minute per leerder
• Vra 3–4 vrae op ’n gesprekswyse.

Vraagbank
Hoe oud is jy? Saam met wie bly jy? Waar bly jy? Hoe kom jy by die skool? Het jy broers 
en susters? Hoe lyk die weer vandag? Hoe was die weer gister? Wat doen jy speeltyd? 
Van watter deel van skool hou jy die meeste? Wie is jou maatjie? Het jy troeteldiere by die 
huis? Wat is jou gunsteling kleur/sport/liedjie?

Luister na en voer ’n deel van ’n storie, liedjie of rympie uit.
PRAKTIES: Pare of groepe van drie – 3 minute per paar
• Pare/groepe kom vorentoe om ’n liedjie/rympie met aksies met die klas op te sê.
• Indien ’n leerder te skaam is, laat hy/sy pouse of na skool kom.

1–4 5–6 7–8 9–10

Swak Gemiddeld Bogemiddeld Uitmuntend

Kriteria
• Verstaan die vrae
• Verskaf relevante antwoorde
• Taalvermoë (taalstruktuur, woordeskat, meer as een woord-antwoorde)
• Praatvermoë (volume, uitspraak, spoed, vlotheid)
• Lyftaal (oogkontak, postuur, selfvertroue)

1–4 5–6 7–8 9–10

Swak Gemiddeld Bogemiddeld Uitmuntend

Kriteria
• Uitdrukking (ritme, gepaste tussenposes, verander stemtoon vir effek)
• Pas (gepaste spoed)
• Praatvermoë (hard en duidelik, uitspraak)
• Aksies (selfversekerde bewegings, gesigsuitdrukkings)

Aktiwiteit 1

Aktiwiteit 2
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Skryf  (Week 4 & 5)

186

Voltooi die sin Ek hou van … en teken ’n prentjie.
GESKREWE: Individueel
• (LAB bl 68), Onafhanklike Skryf Week 4.

Kopieer een sin van gedeelde skryf-aktiwiteit  
(Leeu en Muis).
GESKREWE: Individueel
• (LAB bl 93) Onafhanklike Skryf, Week 5.

1–4 5–6 7–8 9–10

Swak Gemiddeld Bogemiddeld Uitmuntend

Kriteria
• Teken (’n herkenbare voorwerp/aksie)
• Onderskrif (gepas voltooi; vir 7–10 skryf meer as een woord)
• Leestekens (korrek)

1–4 5–6 7–8 9–10

Swak Gemiddeld Bogemiddeld Uitmuntend

Kriteria
Let wel: Hierdie is nie ’n handskrifassessering nie.
• Tekening (gepas vir die onderskrif)
• Woorde (regte nommer gekopieer, in volgorde)
• Letters (regte nommer gekopieer, in volgorde)
• Leestekens (korrek gekopieer)

Aktiwiteit 3

Aktiwiteit 4
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Gedrukte tekskonsepte-kontrolelys  (Week 5 & 6)

Gedrukte tekskonsepte-kontrolelys
Groep  _____________ 

 
Leerders in die groep kan:

Ja Soms Nee

1 Hulle LAB op die regte manier vashou

2 Na die omslag wys 

3 Na die voorkant van die boek wys

4 Na die agterkant van die boek wys

5 Na die titel van die boek wys

6 Bladsye korrek omblaai (gee vir hulle ’n bladsy om na toe 
te blaai)

7 Na die titel van die storie wys 

8 Sê waar ons begin lees

9 Na die eerste woord in ’n sin wys

10 Na die laaste woord wys

11 Identifiseer hoeveel woorde in die sin is

12 Identifiseer hoeveel letters in die woord is

13 Een of twee letters benoem

14 Sê hoekom een letter groter/anders is (hoofletter)

15 Na ’n punt wys

(vir afrol)
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Klanke & Handskrif en Luister & Praat (Week 7 & 8)

Fonologiese bewustheid, letterklankkennis en lees  
van woorde
MONDELING: Individueel
• (LAB bl 196). Vra die vrae in die Leerderaktiwiteitsboek.

Beskryf voorwerpe in terme van kleur, grootte,  
vorm, aantal, ens. 
Plaas prente in volgorde om ’n storie te vertel  
(Leeu en Muis).
MONDELING: Individueel
• (LAB bl 197). Vra die vrae in die Leerderaktiwiteitsboek.

1 2 3 4 5

Baie swak Swak Gemiddeld Bogemiddeld Uitmuntend

Kriteria vir Klanke (20 punte)
Gebruik die rubriek om ’n punt uit 5 vir elke 
kriterium te gee. Tel bymekaar om ’n punt uit 
20 vir Klanke aan te teken.
• Fonologiese bewustheid (identifiseer 

klanke, klap klankgrepe)
• Letter-klank-kennis (identifiseer 

aangeleerde klanke)
• Gebruik letter-klank-kennis om woorde 

te lees

• Gebruik letter-klank-kennis om eie naam 
te skryf

Kriteria vir Handskrif (10 punte)
Gebruik die rubriek om ’n punt uit 5 te gee, 
vermenigvuldig dan met om ’n punt uit 10 vir 
Handskrif aan te teken.
• Hou potlood korrek vas
• Vorm aangeleerde letters korrek, ewe 

groot en met egalige spasiëring

1 2 3 4 5

Baie swak Swak Gemiddeld Bogemiddeld Uitmuntend

Kriteria: Beskryf voorwerpe – teken aan 
onder Luister en Praat (5 punte)
• Verstaan die vrae
• Beskryf voorwerpe (relevante woordeskat 

en taalgebruik)

Kriterium: Volgorde – teken aan onder 
Lees en begrip (5 punte)
• Plaas prente in korrekte volgorde om ’n 

storie te vertel

Aktiwiteit 5A

Aktiwiteit 5B

Klanke & Handskrif

Luister & Praat
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Lees & Begrip (Week 7 & 8)

Luister na en bespreek teks/voorgelese storie  
(Haas en Skilpad hardloop resies).
MONDELING: Individueel
• (LAB bl 198). Vra die vrae in die Leerderaktiwiteitsboek.

Gebruik prente om die storie te voorspel.
MONDELING: Individueel
• (LAB bl 199). Vra die vrae in die Leerderaktiwiteitsboek.

1–4 5–6 7–8 9–10

Swak Gemiddeld Bogemiddeld Uitmuntend

Kriteria
• Vertel die storie oor
• Beantwoord ’n letterlike vraag
• Beantwoord ’n afleidingsvraag
• Gee persoonlike opinie

1–4 5–6 7–8 9–10

Swak Gemiddeld Bogemiddeld Uitmuntend

Kriteria
• Gesels oor die prent
• Gebruik prente om die storie te voorspel
• Toon begrip van oorsaak en gevolg

Aktiwiteit 5C

Aktiwiteit 5D
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Lewensvaardigheid

Aanvangskennis en PSW
MONDELING: Individueel
• Ken ’n punt toe vir elke kriterium en ’n totaal om ’n punt uit 40 aan te teken. 

1–4 5–6 7–8 9–10

Swak Gemiddeld Bogemiddeld Uitmuntend

Kriteria
• Praat oor persoonlike ervarings en besonderhede (HUISTAAL) (OG bl 187)
• Luister na en voer dele van die storie of liedjie uit (HUISTAAL) (OG bl 187)
• Ken en volg klaskamerroetines
• Is bewus van persoonlike higiëne

Lewensvaardigheid 1

Visuele Kunste PRAKTIES: Individueel
• Teken ’n punt uit 15 aan.

1–4 5–6 7–8 9–10

Swak Gemiddeld Bogemiddeld Uitmuntend

Kriteria
• Teken ’n prentjie van self (LAB bl 13)
• Skep ’n 3D-voorwerp (Reënboog weef LAB bl 131

Lewensvaardigheid 2

Visuele Kunste PRAKTIES: Groep
• Teken ’n punt uit 15 aan.

1–4 5–6 7–8 9–10

Swak Gemiddeld Bogemiddeld Uitmuntend

Kriteria
• Voer ’n inheemse liedjie/dans uit (rubbersteweldans/gumboot-dans) (OG bl 95)
• Rolspeel dele van ’n storie (OG bl 86)

Lewensvaardigheid 3
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