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Groepbegeleide Lees 
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Afkortings wat gebruik word
Leerderaktiwiteitsboek – LAB
Grootboek – GB
Onderwysersgids – OG
Groepbegeleide Lees – GBL
Onafhanklike Werk – OW
Persoonlike en Sosiale Welsyn – PSW
Gedeelde Lees – GL
Gedeelde Skryf – GS
Lewensvaardigheid – LV

Ikone wat in hierdie program gebruik word
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Wanneer om hierdie Onderwysersgids te gebruik

Nuwe kenmerke in die Kwartaal 4-program

Die FundaWande Onderwysersgids verskaf al die inligting wat jy nodig het om die volle 
Grondslagfase Lewensvaardigheid en Geletterdheidsprogramme te onderrig. Jy kan die 
Onderwysersgids op die volgende maniere gebruik:
• saam met jou graadvlakspan vir weeklikse beplanning
• ter voorbereiding vir daaglikse onderrig
• gedurende lesse as ’n herinnering van die stappe in die les
• wanneer jy assesserings beplan of nasien

Onafhanklike Werk
Skryf die lys van Onafhanklike Werk-aktiwiteite elke 
week op die bord. Aktiwiteite 1-3 oefen klanke en 
word in die LAB voltooi. Aktiwiteit 4 is die woordelys. 
Aktiwiteit 5 is Lees in pare. Aktiwiteit 6 en 7 is in die 
DBO-werkboek. Vir Aktiwiteit 8 moet leerders deur 
hul week se werk in die LAB kyk en enige bladsye 
wat hulle nie deur die week volledig voltooi het nie, 
voltooi. ’n Paar opsionele DBO-bladsye word ook 
gegee vir leerders wat vinnig werk.

Handskrifoefening
Handskrif word nie meer in die LAB gedoen nie. In plaas 
daarvan, kopieer leerders ’n sin van die bord af in hulle 
oefenboeke. Maak seker dat elke dag se werk gedateer 
word. Leerders moet ook ’n patroon kopieer om vlotheid 
van handbewegings te ontwikkel. Leer die klas om hul eie 
handskrif te assesseer en die twee letters waarop hulle die 
trotsste is, te identifiseer en ’n kolletjie bokant hierdie twee 
letters te plaas.



2

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 (bladsy 5). 
• As die groep die konsep verstaan, beweeg na die volgende vlak/aktiwiteit. 
• As die groep sukkel, doen meer aktiwiteite op daardie vlak.

Gedeelde Leesstories
Wanneer u Gedeelde Lees op die mat doen, gebruik die Grootboek. Die Gedeelde Leesstories 
is ook in die Leerderaktiwiteitsboek, sodat:
• Leerders kan na die prente kyk en die storie na Gedeelde Leestyd vir hulself of ’n maat vertel.
• Sodra hulle kan lees, kan leerders die verhaal self lees.
• Die verhale kan in die klas vir Gedeelde Lees of Onafhanklike Lees gebruik word.
• Ouers en versorgers kan die storie vir en/of saam met die leerders tuis lees.
• Vir sosiale afstand kan leerders die stories by hul lessenaars voor hulle hê tydens 

Gedeelde Lees.

Kwartaal 2–4
Vroeë lees
Gebruik 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.

Die leeskaarte (WKOD) kan ook vir GBL gebruik word .

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.
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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.
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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
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1
Leesvoëltjie

Ek kan klanke in woorde hoor
• �Klap lettergrepe 
• �Tel lettergrepe
• �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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Assesseringsplan Kwartaal 4
Die assesseringsaktiwiteite, puntetoekennings en nasiengidse is voorstelle en mag vervang word 
om by die Departementele voorskrifte te pas.
• In Kwartaal 4 word voorstelle vir formele assesseringstake deur die loop van die kwartaal 

versprei. Alles is nie in Week 8 nie.
• Kontrolelyste vir weekslikse deurlopende en formele assesserings is agterin hierdie 

Onderwysersgids. Die kolomme is genommer om die weke in die kwartaal wanneer 
leerdoelwitte behandel word, aan te dui.

• Onderaan sommige bladsye in die Leerderaktiwiteitsboek is ’n robotassesseringsinstrument om 
terugvoering aan die leerder te gee.

• Nasienkriteria en ’n voorbeeldpuntestaat vir die formele assesserings is agterin hierdie 
Onderwysersgids.

• Informele assessering van ’n leerder se prestasie gedurende die kwartaal word by die finale punt 
in ag geneem.

Formele assesseringstake, Kwartaal 4
Week 2 Visuele Kunste 1: Maak ’n speelhuis PRAKTIES OG bl. 43 en 47

Week 3 Luister en Praat 1: ’n Uitstappie MONDELING OG bl. 60 en 61

Week 4 Uitvoerende Kunste 1: Aksieraaisels PRAKTIES OG bl. 87 en 89

Week 5 Aanvangskennis en PSW 1: Klassifiseer inligting LAB bl. 86-87 OG bl. 97

Uitvoerende Kunste 2: Tradisionele liedjie PRAKTIES OG bl. 106 en 109

Week 6 Luister en Praat 2: Luisterbegrip LAB bl. 104 OG bl. 114

Liggaamsopvoeding 1: Vorm letters van die 
alfabet

PRAKTIES OG bl. 115 en 125

Week 7 Visuele Kunste 2: Teken ’n prent LAB bl. 109 OG bl. 118 en 121

Aanvangskennis en PSW 2: Ontwerp en maak 
’n plakkaat 

LAB bl. 130 OG bl. 137 en 140

Onafhanklike Skryf 1: Skryf sinne LAB bl. 133 OG bl. 142

Week 8 Handskrif 1 OG bl. 143

Leesbegrip 1: Individuele hardoplees LAB bl. 160 en 161 OG bl. 151, 155, 
158, 161 en 163

Liggaamsopvoeding 2: Sportdag PRAKTIES OG bl. 151 en 162

Onafhanklike Skryf 2: Skryf sinne LAB bl. 153 OG bl. 157 en 160

Leesbegrip 2 LAB bl. 145 OG bl. 159

Klanke 1 en 2 LAB bl. 154 en 155 OG bl. 160 en 163

Die voorsiening van terugvoering oor assesserings
Daar verskyn ’n verkeerslighulpmiddel ná sekere geselekteerde LAB-
aktiwiteite. Die doel daarvan is om terugvoering aan die leerders te 
gee. Dit verskyn by al die take vir formele assessering, elke tweede 
week by die klankassesseringstaak en by die take vir onafhanklike skryf.

Op formele-assesseringsbladsye en by diktee-assesserings is daar in 
die LAB ’n klein leë raampie onderaan die bladsy asook ’n verkeerslig. 
Die raampie is daar vir die onderwyser se handtekening nadat werk 
nagesien is of, afhangende van die skool se beleid, sodat die leerder se 
punt daar ingevoeg kan word. 

Groen lig Jy vaar goed

Geel lig Jy is amper 
daar 

Rooi lig Jy moet nog 
baie hard 
werk
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Kwartaal 4, Weeklikse rooster

GRAAD 1 (Minimum HT-rooster plus volledige LV-kurrikulum)

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG

15 min 

Oggend-
byeenkoms

Register, 
Kalender, 

Verjaarsdae, die 
Weer

Oggend-
byeenkoms

My nuus

Oggend-
byeenkoms

Register, 
Kalender, 

Verjaarsdae, die 
Weer

Oggend-
byeenkoms

My nuus

Oggend-
byeenkoms

Register, 
Kalender, 

Verjaarsdae, die 
Weer

4 × 85 min 
1 × 55 min 

Wiskunde 
Bala Wande

15 min
Luister en Praat

Hardoplees-
storie

Luister en Praat
Bespreking

Aanvangskennis 
en PSW

Aktiwiteit

Luister en Praat
Rympie/liedjie Liggaams-

opvoeding
Buite

15 min
Aanvangskennis 

en PSW
Gedeelde Lees-

teks, -bespreking

Gedeelde Lees 
Begrip

Gedeelde Lees 
Dekodering

Gedeelde Lees 
Vlotheid en 

respons 

15 min

Aanvangskennis 
en PSW

Aktiwiteit,  
Vind uit 

Gedeelde Skryf Onafhanklike 
Skryf

Onafhanklike 
Skryf

15 min
Liggaams-
opvoeding

Binne

Liggaams-
opvoeding

Binne

Liggaams-
opvoeding

Binne

Liggaams-
opvoeding

Binne

Aanvangskennis 
en PSW

Onderwyser-
storie, Vind uit

30 min

Klanke en 
Handskrif

Nuwe 
letterklank 1

Klanke en 
Handskrif
Gedeelde 
woordbou

Klanke en 
Handskrif

Nuwe 
letterklank 2

Klanke en 
Handskrif

Selfstandige 
woordbou

Klanke (15 min)
Hersiening of 

toets

30 min

Groepbegeleide 
Lees en 

Onafhanklike 
Werk

(2 groepe × 
15 min)

Groepbegeleide 
Lees en 

Onafhanklike 
Werk

(2 groepe × 
15 min)

Groepbegeleide 
Lees en 

Onafhanklike 
Werk

(2 groepe × 
15 min)

Groepbegeleide 
Lees en 

Onafhanklike 
Werk

(2 groepe × 
15 min)

Groepbegeleide 
Lees en 

Onafhanklike 
Werk

(2 groepe × 
15 min)

30 min
Liggaams-
opvoeding

Buite
Visuele Kunste Visuele Kunste Uitvoerende 

Kunste
Uitvoerende 

Kunste

30 min EAT* EAT* EAT* EAT* EAT* (60 min)

15 min
2de AT 
(indien 

toepaslik)*

2de AT 
(indien toepaslik)*

2de AT 
(indien 

toepaslik)*

2de AT 
(indien 

toepaslik)*

2de AT 
(indien 

toepaslik)*

*Word nie in hierdie lesplanne behandel nie

Oggendbyeenkoms
Morning meeting

Huistaal
Home language

Wiskunde
Mathematics

Lewensvaardigheid
Life skills FAL/2nd AL
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Week Tema Hardop-
leesstorie

Gedeelde Lees-
storie

Lewensvaardigheid-
inligtingsteks

AK en PSW Vind uit-
vraag

Skryf GBL-periode Klanke Skeppende Kunste Liggaams-
opvoeding

1

Huise: 
Verskillende 
soorte huise 

Die ou vrou wat in 
‘n skoen gebly het

1. Hardoplees-
storie: Die ou 
vrou wat in die 
skoen gebly 
het

2. Oop vrae 

Verskillende Suid-
Afrikaanse huise.

1. Tradisionele huise
2. Ongewone huise

Bekende huise GS: Storiekaart
OS: Teken en skryf 
‘n sin oor die storie.

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW- bladsye 

Hersiening Visueel: 
1. Kleur die patrone in. 
2. Teken eie huis 
Uitvoerend:
1. Dramatiseer storie.
2. Liedjie/ vriesspeletjie. 

1. Sirkelspeletjies, 
bv. Vroteier

2. Mimiek om ‘n 
huis te bou

2

Huise: 
Boumateriale

Drie speelhuise 1. Hardoplees-
storie: Drie 
speelhuise

2. Klasgrafiek.

Boumateriale vir huise. 1. Watter boumateriale 
het die bouer gebruik? 
Hoekom? 

2. Die drie klein varkies-
storie

Grotte GS: Nuus-
oorvertelling.
OS: Eie nuus: Teken 
en skryf sinne.

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye 

ie
Diktee

Visueel: Ontwerp en maak 
‘n speelhuis
SK-assessering
Uitvoerend: 
Dramatiseer Die drie 
varkies-storie.

1. Vangspeletjies 
2. Sing- en 

tolaktiwiteit

3

Prentkaarte: ’n 
Besoek aan die 
dieretuin

‘n Besoek aan die 
dieretuin

1. Hardoplees-
storie: ‘n 
Besoek aan die 
dieretuin

2. Gee 
aanwysings.

L en P: Individuele 
assessering

’n Kaart van die 
dieretuin

1. Vind die pad
2. Prentkaarte

Ietermagogge GS: ‘n Reis na die 
dieretuin 
OS: Plaas verlede 
tyd-sinne in 
volgorde.

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye

oe Visueel: Dieretuinprentkaart
SK-assessering
Uitvoerend: 
1. Groepe bied 

dieretuinkaart aan. 
2. Handeklapspeletjies, 

beweging op musiek.

1. Balspeletjies
2. Leerspeletjie

4

Prentkaarte: 
Ruby se roete

Watter dier is ek? Hardoplees: 
Raaisel: Watter 
dier is ek?
L en P: Raaisels

Dierelegkaarte: Watter 
dier is dit?

1. Ruby se roete: Plaas 
prente van die reis in 
volgorde.

2. Kaart van Ruby se roete. 
Trek die roete na.

Baba-krokodille GS: Skryf ‘n raaisel.
OS: Skryf ‘n raaisel 
deur ‘n skryfraam te 
gebruik. 

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye

oe
Diktee

Visueel: Maak ‘n boek van 
Ruby se stappie. 
Uitvoerend: Aksieraaisels: 
UK-assessering

1. Touspeletjies.
2. Volg vir Ruby 
3. Volg die leier-

speletjie

5

Water: Diere het 
water nodig

Hoe Ezra sy slurp 
gekry het

Hardoplees-
storie: By die 
watergat
L en S: Klassifiseer 
diere (land of 
water of beide). 

Veilige drinkwater. 1. Klassifiseringstabel. 
AK-assessering
2. Eksperiment: Suiwer 

water.

Gekookte en 
gevriesde water

GS: Onderwyser se 
roete.
OS: Ruby se roete: 
Vul die voorsetsels 
in.

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye

ui Visueel: 
1. Verf met water
2. Kleur die visskubbe in
Uitvoerend: Bied 
tradisionele liedjies met 
beweging aan 
UK-assessering

1. Tromspel met 
tuisgemaakte 
tromme

2. Inleiding tot 
verspring

6

Water: Mense 
het water nodig

Die groot vis Hardoplees-
storie: Die groot 
vis 
L en P: 
Luisterbegrip.
L en P-assessering

Die gebruik van water 
by die huis.

1. Spaar water.
2. Berging van water.

Kamele GS: Storiekaart.
OS: Storiekaart met 
begin van sinne.

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye

ou
Diktee

Visueel: Teken liggaam in 
aksie.
VK-assessering
Uitvoerend: Reageer op 
verskillende maniere op 
musiek.

Vorm 
alfabetletters met 
liggame
LO-assessering

7

Die naghemel: 
Dag- en 
naghemel.

Twee blink, silwer 
jasse

Hardoplees-
storie: Twee blink, 
silwer jasse
L en P: Dinge wat 
ek in die nag/in 
die dag doen.

Dag en nag (sortering). 1. Dag en nag. Sorteer/
klassifiseer voorwerpe 
deur hulle in die regte 
kolom te teken.

2. Fases van die maan. 

Groepe sterre GS: Lyste: Dag/nag. 
OS: Dag en nag. 
Twee sinne en 
tekeninge.
Skryf-assessering

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye

eu Visueel: Maak dag-en-nag-
plakkaat deur uitknipsels te 
gebruik. 
AK-assessering
Uitvoerend: Stel dag/nag 
voor in klank en beweging.

1. Speletjie: 
Oor die rivier 
(laterale 
bewegings)

2. Trasisionele 
speletjies

8

Die naghemel: 
Die maan

Die maan 
Leesbegrip-
assessering

Hardoplees-
storie: 
Ruimtevaarders 
op die maan
L en P: Simon sê-
speletjie.

Die maan. 1. Neem waar en teken die 
naghemel. 

2. Lees oor sterre en pas 
by illustrasies.

Die eerste vlug GS: My nuus. Skryf 
drie sinne en teken.
Skryf-assessering

Individuele 
Lees-
assessering

ei
Klanke-
assesserings 
1 en 2 

Visueel: Maak ‘n ruimteskip 
uit afvalmateriaal.
Uitvoerend: Groepe 
dramatiseer maanlanding.

Sportaktiwiteite en 
spanwedrenne
LO-assessering

9

Spesiale dae: 
Nuwejaarsdag

Klein Ster Hardoplees-
storie: Klein Ster
L en P: Oop vrae 
oor goeie dade.

Nuwejaarsvieringe 1. Kyk terug na die jaar se 
hoogtepunte.

2. Nuwejaarsvoornemens.

Chinese 
Nuwejaar

GS: Ek is ‘n ster.
OS: Ek is ‘n ster. 

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye

ie, ei 
hersiening

Visueel: Maak ‘n ster deur 
instruksies te volg. 
Uitvoerend: Beweeg op 
verskillende tipes musiek. 

Speletjies: Speel 
gunsteling-
speletjies

10
Spesiale dae: 
‘n Spesiale 
vakansiedag

Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening

Inhoud vir Kwartaal 4
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Week Tema Hardop-
leesstorie

Gedeelde Lees-
storie

Lewensvaardigheid-
inligtingsteks

AK en PSW Vind uit-
vraag

Skryf GBL-periode Klanke Skeppende Kunste Liggaams-
opvoeding

1

Huise: 
Verskillende 
soorte huise 

Die ou vrou wat in 
‘n skoen gebly het

1. Hardoplees-
storie: Die ou 
vrou wat in die 
skoen gebly 
het

2. Oop vrae 

Verskillende Suid-
Afrikaanse huise.

1. Tradisionele huise
2. Ongewone huise

Bekende huise GS: Storiekaart
OS: Teken en skryf 
‘n sin oor die storie.

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW- bladsye 

Hersiening Visueel: 
1. Kleur die patrone in. 
2. Teken eie huis 
Uitvoerend:
1. Dramatiseer storie.
2. Liedjie/ vriesspeletjie. 

1. Sirkelspeletjies, 
bv. Vroteier

2. Mimiek om ‘n 
huis te bou

2

Huise: 
Boumateriale

Drie speelhuise 1. Hardoplees-
storie: Drie 
speelhuise

2. Klasgrafiek.

Boumateriale vir huise. 1. Watter boumateriale 
het die bouer gebruik? 
Hoekom? 

2. Die drie klein varkies-
storie

Grotte GS: Nuus-
oorvertelling.
OS: Eie nuus: Teken 
en skryf sinne.

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye 

ie
Diktee

Visueel: Ontwerp en maak 
‘n speelhuis
SK-assessering
Uitvoerend: 
Dramatiseer Die drie 
varkies-storie.

1. Vangspeletjies 
2. Sing- en 

tolaktiwiteit

3

Prentkaarte: ’n 
Besoek aan die 
dieretuin

‘n Besoek aan die 
dieretuin

1. Hardoplees-
storie: ‘n 
Besoek aan die 
dieretuin

2. Gee 
aanwysings.

L en P: Individuele 
assessering

’n Kaart van die 
dieretuin

1. Vind die pad
2. Prentkaarte

Ietermagogge GS: ‘n Reis na die 
dieretuin 
OS: Plaas verlede 
tyd-sinne in 
volgorde.

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye

oe Visueel: Dieretuinprentkaart
SK-assessering
Uitvoerend: 
1. Groepe bied 

dieretuinkaart aan. 
2. Handeklapspeletjies, 

beweging op musiek.

1. Balspeletjies
2. Leerspeletjie

4

Prentkaarte: 
Ruby se roete

Watter dier is ek? Hardoplees: 
Raaisel: Watter 
dier is ek?
L en P: Raaisels

Dierelegkaarte: Watter 
dier is dit?

1. Ruby se roete: Plaas 
prente van die reis in 
volgorde.

2. Kaart van Ruby se roete. 
Trek die roete na.

Baba-krokodille GS: Skryf ‘n raaisel.
OS: Skryf ‘n raaisel 
deur ‘n skryfraam te 
gebruik. 

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye

oe
Diktee

Visueel: Maak ‘n boek van 
Ruby se stappie. 
Uitvoerend: Aksieraaisels: 
UK-assessering

1. Touspeletjies.
2. Volg vir Ruby 
3. Volg die leier-

speletjie

5

Water: Diere het 
water nodig

Hoe Ezra sy slurp 
gekry het

Hardoplees-
storie: By die 
watergat
L en S: Klassifiseer 
diere (land of 
water of beide). 

Veilige drinkwater. 1. Klassifiseringstabel. 
AK-assessering
2. Eksperiment: Suiwer 

water.

Gekookte en 
gevriesde water

GS: Onderwyser se 
roete.
OS: Ruby se roete: 
Vul die voorsetsels 
in.

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye

ui Visueel: 
1. Verf met water
2. Kleur die visskubbe in
Uitvoerend: Bied 
tradisionele liedjies met 
beweging aan 
UK-assessering

1. Tromspel met 
tuisgemaakte 
tromme

2. Inleiding tot 
verspring

6

Water: Mense 
het water nodig

Die groot vis Hardoplees-
storie: Die groot 
vis 
L en P: 
Luisterbegrip.
L en P-assessering

Die gebruik van water 
by die huis.

1. Spaar water.
2. Berging van water.

Kamele GS: Storiekaart.
OS: Storiekaart met 
begin van sinne.

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye

ou
Diktee

Visueel: Teken liggaam in 
aksie.
VK-assessering
Uitvoerend: Reageer op 
verskillende maniere op 
musiek.

Vorm 
alfabetletters met 
liggame
LO-assessering

7

Die naghemel: 
Dag- en 
naghemel.

Twee blink, silwer 
jasse

Hardoplees-
storie: Twee blink, 
silwer jasse
L en P: Dinge wat 
ek in die nag/in 
die dag doen.

Dag en nag (sortering). 1. Dag en nag. Sorteer/
klassifiseer voorwerpe 
deur hulle in die regte 
kolom te teken.

2. Fases van die maan. 

Groepe sterre GS: Lyste: Dag/nag. 
OS: Dag en nag. 
Twee sinne en 
tekeninge.
Skryf-assessering

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye

eu Visueel: Maak dag-en-nag-
plakkaat deur uitknipsels te 
gebruik. 
AK-assessering
Uitvoerend: Stel dag/nag 
voor in klank en beweging.

1. Speletjie: 
Oor die rivier 
(laterale 
bewegings)

2. Trasisionele 
speletjies

8

Die naghemel: 
Die maan

Die maan 
Leesbegrip-
assessering

Hardoplees-
storie: 
Ruimtevaarders 
op die maan
L en P: Simon sê-
speletjie.

Die maan. 1. Neem waar en teken die 
naghemel. 

2. Lees oor sterre en pas 
by illustrasies.

Die eerste vlug GS: My nuus. Skryf 
drie sinne en teken.
Skryf-assessering

Individuele 
Lees-
assessering

ei
Klanke-
assesserings 
1 en 2 

Visueel: Maak ‘n ruimteskip 
uit afvalmateriaal.
Uitvoerend: Groepe 
dramatiseer maanlanding.

Sportaktiwiteite en 
spanwedrenne
LO-assessering

9

Spesiale dae: 
Nuwejaarsdag

Klein Ster Hardoplees-
storie: Klein Ster
L en P: Oop vrae 
oor goeie dade.

Nuwejaarsvieringe 1. Kyk terug na die jaar se 
hoogtepunte.

2. Nuwejaarsvoornemens.

Chinese 
Nuwejaar

GS: Ek is ‘n ster.
OS: Ek is ‘n ster. 

2 groepe per 
dag saam met 
onderwyser
OW-bladsye

ie, ei 
hersiening

Visueel: Maak ‘n ster deur 
instruksies te volg. 
Uitvoerend: Beweeg op 
verskillende tipes musiek. 

Speletjies: Speel 
gunsteling-
speletjies

10
Spesiale dae: 
‘n Spesiale 
vakansiedag

Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening Hersiening
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Tema 1: Huise (Week 1-2)

Week 1  Verskillende soorte huise

Week 2  Boumateriale

Huise

tradisionele huis   woonstelle   paleis   deur   venster   dak

muur   baskteen   hout   teël   iglo   tent   karavaan
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Huise
Doel: Leerders sal hulle eie huise waardeer. Hulle sal verstaan dat huise nie net geboue nie, maar 
ook plekke van veiligheid en familie, behoort te wees. Hulle sal bewus raak van leerders wat nie 
permanente huise het nie, of wat in groephuise woon. Hulle persoonlike en sosiale welstand 
word ontwikkel deur bewustheid van hul eie en ander se omstandighede. Waardes en houdings 
van empatie en dankbaarheid word ontwikkel.

Soorte huise
Doel: Leerders raak bewus van die verskeidenheid huise in Suid-Afrika, van nederig tot groot. 
In plaas daarvan om huise op ’n negatiewe manier te vergelyk, leer hulle dat elkeen se huis vir 
hulle spesiaal is. Wetenskaplike prosesvaardighede wat ontwikkel word, sluit in waarneming en 
vergelyking. Verdraagsaamheid teenoor diversiteit word ook ontwikkel (PSW).

Tradisionele huise
Doel: Leerders raak bewus van ons ryk erfenis met betrekking tot tradisionele huise. Hulle raak 
bewus van die skoonheid van hierdie huise en hoe anders dit in verskillende streke gebou is. 
Sosiaal-wetenskaplike konsepte van bewaring, diversiteit, aanpassing en verandering word 
deur die bespreking van hierdie huise ontwikkel. Onderwysers word aangemoedig om navorsing 
te doen oor tradisionele huise wat relevant is tot die leerders wat hulle onderrig of wat in hulle 
omgewing voorkom.

Huise om by verskillende weersomstandighede te pas
Doel: Leerders verbreed hulle horisonne deur te kyk na hoe huise oor die wêreld heen verskil, 
hoofsaaklik weens verskillende weerstoestande. Sosiaal-wetenskaplike konsepte soos plek en 
diversiteit word ontwikkel.

Boumateriale vir huise
Doel: Leerders word bewus gemaak van die materiale wat gebruik kan word om huise 
mee te bou en hoekom verskillende materiale gebruik word (beskikbaarheid, koste, 
weersomstandighede). Prosesvaardighede van ondersoek en ontwerp kan ontwikkel word, sowel 
as natuurwetenskaplike konsepte van materie en materiale en oorsaak en gevolg.

Sê Hi! by  
060 017 0000 

vir meer 
inligting oor 

tema-inhoud.
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Tema 2: Prentekaarte (Week 3-4)

Week 3  ’n Besoek aan die dieretuin

Week 4  Ruby se roete

Kaarte

kaart   plekke   dieretuin   ingang   ape   krokodil

olifant   leeu   besoek   uitstappie   paadjie   pad



11

Prentekaarte
Doel: Leerders sal die konsep van ’n kaart verstaan. Hulle leer dat dit ’n tekening van ’n plek is 
deur ’n aansig van bo te gebruik. Hulle sal met eenvoudige prentekaarte van bekende plekke 
werk en dit interpreteer. Hulle visuele en geografiese vaardighede, sowel as hul tegnologiese 
prosesvaardighede word deur waarneming, interpretasie, meet en teken ontwikkel.

Hoekom het ons kaarte nodig?
Doel: Leerders sal die doel van kaarte in hul lewens verstaan, asook verstaan hoe om eenvoudige 
prentekaarte te lees, wat hulle vir kaartwerk in die toekoms voorberei. Sosiaal-wetenskaplike 
konsepte van plek en verhoudings sowel as hulle visuele geletterdheid sal ontwikkel word.

• Om ’n dieretuinkaart te gebruik 
Doel: Leerders sal die konsep van ’n prentekaart sien wat op ’n plek van belangstelling, wat 
’n dieretuin is, toegepas word. Dit sal hulle verbeelding aangryp en die bruikbaarheid van 
kaarte demonstreer. Deur interpretasie en daarna deur hul eie kaart van ’n dieretuin te skep, 
sal natuurwetenskaplike konsepte van lewe en leef; sosiaal-wetenskaplike konsepte van 
bewaring en plek en wetenskaplike prosesvaardighede van bevraagtekening ontwikkel word.

Sê Hi! by  
060 017 0000 

vir meer 
inligting oor 

tema-inhoud.
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Tema 3: Water (Week 5-6)

Week 5  Diere het water nodig

Week 6  Mense het water nodig

Water

drink   was   kook   skoonmaak   spaar water

kraan   rivier   dam   see   berging van water   visse

voëls   diere   maak water veilig om te drink
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Diere en water
Doel: Leerders sal bewus raak dat water ’n kosbare bron vir ons diere is en dat hulle dit vir baie 
verskillende doeleindes gebruik. Dit lei natuurlik tot ’n vergelyking met die gebruik van water 
deur mense. Natuurwetenskaplike konsepte van lewe en leef sowel as die wetenskaplike 
prosesvaardighede van waarneming en vergelyking word ontwikkel.

Gebruike van water by die huis
Doel: Leerders sal die kritieke belangrikheid van water in ons lewens verstaan en hoe toegang 
tot water ons gesondheid en welstand verbeter. ’n Bewustheid van verskille in toegang tot water 
tussen stedelike en landelike/informele huise sal help om waardes van waardering en empatie te 
ontwikkel. Die sosiaal-wetenskaplike konsep van interafhanklikheid (water-mense-diere-plante) 
en die natuurwetenskaplike konsep van lewe en leef word ontwikkel.

Gebruike van water by die skool
Doel: Leerders raak bewus van waterbronne by 
die skool, waar hulle skoon, veilige water sal vind, 
en wanneer om dit te gebruik om gesondheid 
te handhaaf en gehidreer te bly, veral in warm 
weer. Die sosiaal-wetenskaplike konsep van 
interafhanklikheid (water-gesondheid) word 
ontwikkel.

Hoe water gemors en gespaar word
Doel: Leerders sal verstaan dat water ’n kosbare, 
nie-herwinbare bron op aarde is. Hulle sal bewus 
raak van hoe dit gemors word en hoeveel meer 
water gespaar kan word, deur byvoorbeeld 
reënwater op te vang. Sosiale wetenskaplike en 
natuurwetenskaplike konsepte van bewaring en 
lewe en leef word ontwikkel.

Veilige en onveilige drinkwater
Doel: Leerders sal gewaarsku word teen onveilige 
water in die omgewing en kan verduidelik hoe 
dit veilig gemaak kan word deur ’n eenvoudige 
filtrasie-eksperiment wat hulle waarneem en waaroor hulle skryf. Wetenskaplike en tegnologiese 
prosesvaardighede van eksperimentering, ondersoek, en waarneming word ontwikkel.

Berging van skoon water
Doel: Leerders sal verstaan hoe om water veilig te stoor, deur verskillende houers te vergelyk 
en te verduidelik hoeveel water in elkeen gestoor is. Die wetenskaplike prosesvaardigheid van 
bewaring en die tegnologiese vaardigheid van meting word ontwikkel.

Sê Hi! by  
060 017 0000 

vir meer 
inligting oor 

tema-inhoud.
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Tema 4: Die naghemel (Week 7-8)

Week 7  Dag- en naghemel

Week 8  Die maan

Die naghemel

maan   son   sterre   nag   dag   lig   donker   slaap

wakker   ruimteskip   ruimtevaarder   wentelbaan   reflekteer   ruimte
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Verandering van dag na nag
Doel: Leerders sal die konsepte van dag en nag verstaan, asook die mens en dier se aktiwiteite 
wat met elk geassosieer word, asook die konsep van tyd. Natuurwetenskaplike konsepte 
van lewe en leef en planeet Aarde en verder word ontwikkel deur die dag- en naghemel te 
vergelyk en te kontrasteer. Wetenskaplike prosesvaardighede van waarneming, vergelyking, en 
klassifisering word deur sorteringsaktiwiteite ontwikkel.

Hoe die naghemel lyk
Doel: Leerders raak bewus van wat in die naghemel gesien kan word, insluitend die maan, sterre 
en planete. Dit is in lyn met die konsepte van die Aarde (ons planeet), die Son (ons naaste ster) 
en die Maan (’n rots wat om die aarde gaan). Woorde soos wentelbaan, reflekteer en ruimte moet 
verduidelik word. Natuurwetenskaplike konsepte van planeet Aarde en verby en materie en 
materiale is die fokus, en wetenskaplike prosesvaardighede van waarneming en klassifisering 
word gebruik.

Hoe die maan se vorm verander
Doel: Leerders raak bewus van die verskillende fases van die maan en hoekom dit lyk asof die 
maan elke aand van vorm verander. Prosesvaardighede van waarneming word ingesluit, sowel as 
natuurwetenskaplike en sosiaal-wetenskaplike konsepte van energie en verandering, oorsaak 
en gevolg.

Ruimtevaarders op die maan
Doel: Leerders word bewus daarvan 
dat mense al deur die ruimte gevlieg 
en op die maan geland het. Hierdie 
mense word ruimtevaarders genoem. 
Ruimtevaarders moet by die toestande 
in die ruimte en op die maan aanpas. 
Sosiaal-wetenskaplike konsepte van 
aanpassing en oorsaak en gevolg word 
binne die konteks van leer van planeet 
Aarde en verder ontwikkel.

Sterre
Doel: Leerders sal verstaan wat ’n ster 
is (’n brandende, warm rotsbal) en hoe 
groepe sterre patrone in die naghemel 
maak. Hierdie patrone kry verskillende 
name in verskillende kulture. 
Natuurwetenskaplike konsepte van 
planeet Aarde en verder en materie en 
materiale word ontwikkel.

Sê Hi! by  
060 017 0000 

vir meer 
inligting oor 

tema-inhoud.
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Verskillende soorte huiseWEEK 1

Oorsig van Week 1

Handskrif
Oefen vier dae 
hierdie week

Klanke
Hersiening

GBL (1 groep per dag)
Lees uit storieboek of ander 

gegradeerde leesboekies

Onafhanklike Werk
• Vyf bladsye in LAB

• Twee bladsye in DBO-
werkboeke

Aanvangskennis en 
Persoonlike en Sosiale 

Welstand
• Verskillende Suid-

Afrikaanse huise
• Ongewone huise

• Vind uit:  
Bekende huise

Visuele Kunste 
• Kleur die 

Ndebele-
patroon in

• Teken jou eie 
huis

Uitvoerende 
Kunste

Dramatiseer storie

Liggaams-
opvoeding 

(binne)
Speletjies, 

aksierympies en 
bewegings

Liggaams-
opvoeding (buite)

Sirkelspeletjies, 
bou-bewegings Gedeelde Skryf

Storiekaart

Onafhanklike Skryf
Teken storie en skryf 

’n sin

Werk in pare
Beantwoord 

oop vrae

Gedig
Die ou vrou in 

die skoen

Hardoplees-storie
Die ou vrou wat in ’n 

skoen gebly het

Gedeelde Lees
Die ou vrou wat in 
’n skoen gebly het

Tema:  
Huise 

Week 1:  
Verskillende 
soorte huise

Le
es

G
ro

ep
be

ge
le

ide Mondeling
Leesw

erk

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Lew
ensvaardigheid
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Verskillende soorte huise WEEK 1

Voorbereiding
• Vra leerders om kartondose en ander afval bymekaar te maak om modelhuise vir volgende week 

se visuele kunslesse te maak.
• Maak flitskaarte of skryf die sigwoorde op die swartbord:

 
huis

 
paleis

 
brom

 
kwaad

 
skielik

• Skryf die Onafhanklike Skryf-skedule op die swartbord.

Onafhanklike Werk
1. LAB, bladsy 16
2. LAB, bladsy 17
3. LAB, bladsy 18
4. LAB, bladsy 19
5. LAB, bladsy 20
6.  Reënboog-Werkboek vir Afrikaans Huistaal Boek 2, 

bladsy 68 
7.  Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid Boek 2, 

bladsy 36
8.  Kontroleer en voltooi alle werk.

Opsioneel: Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid 
Boek 2: Oefening 49 – Tipe huise 1 (identiseer en 
bespreek); Oefening 50 – Tipe huise 2 (tekening)

Gids vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
Twee klein groepe word elke dag vir 15 minute elk gesien. (Sien bladsy 2 vir instruksies.) Die 
leerders voltooi agt Onafhanklike Werk-aktiwiteite deur die week (15 minute per aktiwiteit).

Woordeskat
Mondeling woordeskat
toor, paleis, brom, baie groot, koningin, tradisioneel, patroon, karavaan, tent, boothuis, boomhuis, 
iglo, warm klimaat, kouer klimaat, isiNdebele, isiZulu, isiXhosa, Xitsonga, Setswana, Sepedi

Sigwoorde
huis, paleis, brom, kwaad, skielik

Klankwoorde
bom; boom; bos; boos; som; soom; pot; poot; rot; voor
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WEEK 1 Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Aanvangskennis  
en PSW

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Die ou vrou wat in ’n skoen gebly het
Eendag lank gelede was daar ’n vrou wat nie in ’n huis gebly het nie. Sy het in ’n groot, ou 
skoen gebly! Sy was nie gelukkig met haar huis nie. Sy het altyd gebrom oor haar skoenhuis. 
Dit was baie donker en dit was moeilik om skoon te maak.

2. Storietyd: Die ou vrou wat in ’n skoen gebly het 

1. Lees die storie hardop

2. Bespreek met die klas
• Hoeveel huise het die ou vrou by die feetjie gekry?
• Hoekom het sy op die ou end weer in ’n skoen gebly?
• Watter les het jy uit hierdie storie geleer? 

2021

Ken jy feetjies? Hulle is towerwesens met vlerke, en kan vlieg. Hulle kan ook wense laat 
waar word.
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WEEK 1Maandag

Op ’n dag het ’n gawe feetjie die arme vrou hoor brom en sy het haar jammer gekry omdat sy 
in die ou skoen in plaas van ’n huis moes bly. Die feetjie het gesê: “Ek sal jou help as jy ’n beter 
huis soek, maar dan moet jy ophou brom.”

Die vrou het beloof om op te hou brom en skielik was sy in ’n klein huisie met vensters en ’n 
deur. Sy was so bly om uit die ou skoen te wees. Maar, na ’n rukkie, het sy moeg geraak van 
die klein huisie en het sy weer begin brom. “Hierdie huisie is te klein. Ek wil meer kamers en ’n 
groot tuin hê. Ek wens ek het in ’n GROOT huis gebly.”

Die dierbare feetjie het die ou vrou hoor brom. Die feetjie het gesê: “Ek sal jou nóg ’n kans gee. 
Ek sal vir jou ’n GROOT huis gee, maar jy moet ophou brom.”

En skielik was die ou vrou in ’n GROOT huis. Sy was so bly om uit die klein huisie te wees. 
Maar na ’n rukkie het sy ongelukkig geraak met die GROOT huis. Sy het gesê: “Die huis is nog 
steeds te klein. Ek wil ’n baie groter huis hê. Ek wil hê almal moet sien dat ek baie kamers en ’n 
swembad in my tuin het.”

Die gawe feetjie het die ou vrou hoor brom. Toe sê die feetjie: “Dit is jou heel laaste kans. Ek 
sal vir jou ’n BAIE GROOT huis gee, maar jy moet regtig ophou brom.”

Weereens het die ou vrou belowe om op te hou brom en skielik was sy in ’n BAIE GROOT huis. 
Sy was aan die begin baie gelukkig, maar ná ’n rukkie was selfs die BAIE GROOT huis nie meer 
goed genoeg nie. “Hierdie huis is te moeilik om skoon te maak,” het sy gebrom, “ek moet te 
hard werk. Ek wil ’n koningin wees en in ’n paleis bly met baie huishulpe wat vir my werk.”

Die gawe feetjie het die ou vrou hoor brom. Maar teen hierdie tyd was die feetjie al baie 
kwaad. Sy wou vir die vrou ’n les leer.

Skielik was die vrou in ... Raai waar het sy op die ou end gebly?

Ja, sy was terug in die ou skoen. Die vrou het nie ophou brom nie en die feetjie het haar nooit 
weer besoek nie.

Mondeling woordeskat
tower: die krag om onmoontlike dinge te laat gebeur; iets wat nie in regte lewe gebeur nie
brom: onderlangs mompel; kla
baie groot: nóg groter as groot, byvoorbeeld, ’n heuwel is groot, maar ’n berg is baie groot
koningin: ’n vroulike heerser
paleis: ’n baie groot huis met baie kamers waar konings en koninginne bly
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WEEK 1 Maandag

3. Verskillende Suid-Afrikaanse huise, GB, bladsy 1 

1. Voor lees
• Wat is ’n huis?
• Hoekom het ons ’n huis nodig?
• Hoekom het party kinders nie huise nie?
• Hoe laat dit ons voel?

2. Lees die teks saam en bespreek

Onthou, leerders kan ook na die Grootboek-bladsye in  

die LAB kyk.

4.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

5.  Klanke: o en oo; u en uu 
(hersiening): LAB,  
bladsy 6 

1. Warm op
2. Speel Simon sê 
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WEEK 1Maandag

6. Handskrif 

8. Liggaamsopvoeding (buite) 

1. Warm op
2. Speel sirkelspeletjies vir perseptueel 

motoriese ontwikkeling
• Speel byvoorbeeld Kat en Muis, Vroteier of 

enige tradisionele sirkelspeletjie. 

• Kopieer die patroon en sin in jou 
oefenboek.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

Patroon:

Sin:
Die pot is op  
die stoof.

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)
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WEEK 1 Dinsdag

1. My nuus 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Aanvangs- 
kennis  

en PSW

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Gedeelde  

Lees  
(begrip)

Luister  
en Praat

1. Lees weer die storie hardop
2. Leerders bespreek vrae met ’n maat
• Sal jy daarvan hou om in ’n groot skoen te bly?  

Hoekom nie?
• Die feetjie het vir die ou vrou drie huise gegee.  

Watter huis, dink julle, moes sy gehou het? Hoekom?
• Het jy gehou van hoe die storie geëindig het?  

Sê hoekom of hoekom nie.

2. Paarbespreking: Die ou vrou wat in ’n skoen gebly het 

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 2-5 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 1-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die 
Grootboek-bladsye in die LAB lees.
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WEEK 1Dinsdag

4. Tradisionele huise/Vind uit: LAB, bladsy 7 en 8 

5. Ligaamsopvoeding (binne) 

1. Warm op
2. Aksierympie
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WEEK 1

6. Gedeelde woordbou: LAB, bladsy 9 

Dinsdag

7. Handskrif 

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister in jul oefenboeke.
• Probeer om dit nog netjieser en meer leesbaar te skryf.

Patroon:

Sin:
Die pot is op  
die stoof.
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WEEK 1Dinsdag
8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C 

9. Visuele Kunste: Kleur hierdie huis in: LAB, bladsy 10 

1. Twee klein groepies 
per dag vir 15 min 
elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min 
per aktiwiteit)
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WEEK 1 Woensdag

• Beskryf die ongewone huise.
• Bespreek die huise wat aansluit by hulle omgewing, 

byvoorbeeld, huise vir koue en warm klimaat.

1. Oggendbyeenkoms 

2. Ongewone huise: LAB, bladsy 11 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Aanvangskennis  

en PSW

Gedeelde  
Lees  

(dekodering)

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 2-5 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 2-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.

2021Klasregister
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WEEK 1Woensdag

4. Gedeelde Skryf: Storiekaart 

1. Berei vooraf ’n storieraam op die 
bord voor

2. Stel vrae om die verhaal op te som

Titel: _______________

Karakters: 
____________________

____________________

Wat gebeur het: 

1. __________________

2. __________________

3. __________________

Einde: 
____________________

Titel: Die ou vrou wat in ‘n 
skoen gebly het

Karakters: 
•  ‘n ou vrou wat in ‘n 

skoen gebly het
• ‘n feetjie

Wat gebeur het: 
1.  Die ou vrou wou ‘n beter 

huis hê.
2.  Die feetjie het vir haar 

drie huise gegee.
3.  Sy wou ‘n koningin in ‘n 

paleis wees.

Einde: Die ou vrou was 
terug in haar skoen.

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

6.  Klanke: o en oo; u en uu 
(hersiening): LAB,  
bladsy 12 

1. Warm op
2. Balanseeroefeninge
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WEEK 1

• Deel papier uit
• Vra leerders om hul eie huise te teken.
• Moedig hulle aan om besonderhede by te voeg.

9. Visuele Kunste: Teken jou huis 

Woensdag

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A 

7. Handskrif 

• Kopieer die nuwe patroon en sin in jul 
oefenboeke.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

Patroon:

Sin:
Jan is boos omdat  

hy verloor het.

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)
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WEEK 1Donderdag
Gedeelde Lees  

(vlotheid  
en reaksie)

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Onafhanklike 
Skryfwerk

Uitvoerende  
Kunste

Klanke en  
Handskrif

1. My nuus 

2. Rympie: Die ou vrou in ’n skoen 

• Leer en oefen om die rympie te sê.

Die ou vrou in ’n skoen
Daar was ’n ou vrou
wat woon in ’n skoen.
Sy was kwaad en ongelukkig.
Sy weet nie wat om te doen.
Van oggend tot aand

het sy gekerm en gekla.
Haar klagtes was so baie
Niemand kon dit meer verdra.
My huis is koud en donker.
Is ’n beter huis te veel gevra?

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 2-5 

1. Lees die storie saam 
met die leerders

2. Vra die Dag 3-vrae in 
die Grootboek

Onthou, leerders kan ook 
die Grootboek-bladsye in 
die LAB lees.
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WEEK 1 Donderdag

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

4.  Onafhanklike skryf: LAB, bladsy 13

1. Warm op
2. Vinger- en skoueroefeninge

6. Onafhanklike woordbou: LAB, bladsy 14 
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WEEK 1Donderdag

7. Handskrif 

9. Uitvoerende Kunste: Dramatiseer ’n storie 

• In pare, dramatiseer die storie van die ou 
vrou wat in ’n skoen gebly het.

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister 
in jul oefenboeke.

• Probeer om dit nog netjieser en meer 
leesbaar te skryf.

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Jan is boos omdat  

hy verloor het.
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WEEK 1 Vrydag

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

Oggendbyeenkoms Wiskunde

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Uitvoerende  
Kunste

Aanvangskennis  
en PSW

Klanke en  
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms 

2. Liggaamsopvoeding (buite) 

4. Vind uit-antwoorde/Onderwyser se storie 

1. Leerders gee terugvoering op die Vind uit-vraag

Antwoorde
a) Genadendal is waar die President van Suid-Afrika bly wanneer hy in 

Kaapstad is. Daar is ’n ander amptelike huis vir die President in Pretoria, 
genaamd Mahlamba Ndlopfu.

1. Warm op
2. Doen nie-lokomotoriese bewegings
• Gee instruksies vir leerders om bewegings te doen wat 

verband hou met die bou van ’n huis
• Sluit bewegings in soos, byvoorbeeld: grawe die fondasie, 

lê die bakstene, smeer die sement, strek boontoe om die 
dak op te sit, hamer, saag, dra hout en verf die huis.

3. Deel jou skryfwerk 

• Leerders wys die tekeninge wat hulle gister gemaak het.
• Hulle verduidelik wat hulle geteken het en hoekom.

2021Klasregister
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WEEK 1Vrydag

6. Liggaamsopvoeding (buite) 

b) Die Withuis, in Washington, is die amptelike woning van die 
President van die Verenigde State van Amerika.

c) Buckingham Paleis is waar die Koningin van Engeland bly 
wanneer sy in Londen is.

2. Vertel ’n storie van ’n kind wat gelukkig in 
’n groepshuis bly.

• Beskryf hoe die kinders een “ma” deel en ’n 
roetine het soos ander kinders.

1. Warm op
2. Speel Vries 
• Gebruik ’n teken soos ’n fluitjie of klokkie om 

te begin en te stop.
• Gee ’n instruksie (hop, spring, galop, hardloop, 

verander rigting, huppel, ensovoorts).
• Wanneer jy die teken gee, moet leerders vries.
• Gee ’n nuwe bewegingsinstruksie.

5.  Klankspeletjie:  
LAB, bladsy 15 

6.  GBL en Onafhanklike Werk:  
Groep C en D 

1. Twee klein groepies per dag vir 15 min 
elk (sien bladsy 2 vir instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)
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BoumaterialeWEEK 2

Oorsig van Week 2

Handskrif
Oefen vier keer 

per week

Klanke
ie

GBL (1 groep per dag)
Lees uit storieboek of ander 

gegradeerde leesboekies
Onafhanklike Werk

• Vyf bladsye in LAB
• Twee bladsye in DBO-

werkboeke

Aanvangskennis & Persoonlike 
en Sosiale Welstand

• Boumateriale vir huise
• Watter boumateriale het die 

bouer gebruik?
• Die drie klein varkies
• Vind uit: Grothuise

Visuele Kunste 
Maak ’n 

speelhuis

Uitvoerende 
Kunste

Dramatiseer Die 
drie klein varkies

Liggaams-
opvoeding 

(binne)
Speletjies, 

aksierympies en 
bewegings

Liggaams-
opvoeding 

(buite)
• Vangspeletjies
• Sing en draai Gedeelde Skryf

Nuus

Onafhanklike Skryf
Eie nuus: teken  

en sinne

Werk in pare
Klasgrafiek

Gedig
Die huis wat 

Jan gebou het

Hardoplees-storie
Drie speelhuise

Gedeelde Lees
Drie speelhuise

Tema:  
Huise 

Week 2:  
Boumateriale

Le
es

G
ro

ep
be

ge
le

ide Mondeling
Leesw

erk

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Lew
ensvaardigheid
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Boumateriale WEEK 2

Voorbereiding
• Leerders moet ’n kartondoos en ander afvalmateriaal bring om op Dinsdag ’n speelhuis te maak.
• Moedig leerders aan om voorbeelde van boumateriale te bring, byvoorbeeld ’n baksteen, ’n 

teël, ’n stuk hout, ensovoorts.
• Maak flitskaarte of skryf die sigwoorde op die swartbord:

 
hout

 
baksteen

 
gras

 
te±ls

 
sink

• Skryf die Onafhanklike Skryf-skedule op die swartbord.

Onafhanklike Werk
1. LAB, bladsy 35
2. LAB, bladsy 36
3. LAB, bladsy 37
4. LAB, bladsy 38
5. LAB, bladsy 39
6.  Reënboog-Werkboek vir Afrikaans Huistaal Boek 2, 

bladsy 71
7.  Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid Boek 2, 

bladsy 39
8. Kontroleer en voltooi alle werk.

Opsioneel: Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid 
Boek 2: Oefening 51 – Waarvan verskillende huise 
gemaak is; Oefening 52 – Huise en die weer

Gids vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
Twee klein groepe word elke dag vir 15 minute elk gesien. (Sien bladsy 2 vir instruksies.) Die 
leerders voltooi agt Onafhanklike Werk-aktiwiteite deur die week (15 minute per aktiwiteit).

Woordeskat
Mondeling woordeskat
baksteen, plank, leer, plank, verveeld, sink, hout, staal, glas, yster, teëls, vloer, deur, venster, 
skoorsteen, gras/strooi/rietdak, klip, ys, baksteen, sement, vergroot, grafiek

Sigwoorde
hout, baksteen, gras, teëls, sink

Klankwoorde
dier; dief ; mier; gier; tien; tier; wieg; bieg; bier; nier
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WEEK 2 Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Aanvangskennis  
en PSW

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

2. Storietyd: Drie speelhuise 

1. Lees die storie hardop
2. Bespreek in pare
• Van watter speelhuis in die storie het jy die meeste gehou? Hoekom?

2021Klasregister
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WEEK 2Maandag

Drie speelhuise
Eendag het my ma ’n nuwe stoof gekry. Dit het in ’n baie groot kartonboks gekom. “Wat kan ek 
met hierdie boks doen?” het Ma gevra toe Pa die stoof uitgepak het.

Toe ek en my suster die boks sien, wou ons dit hê. “Kan ons dit kry, Ma?” het ek gevra. “Ons 
kan dit in ’n speelhuis verander.”

En so het ons ons eie huis gemaak. Ons het kussings, komberse en speelgoed in ons nuwe 
huis gesit. Ons het baie pret daarin gehad. Ons klein katjie wou daarin bly omdat dit so warm 
was en omdat daar ’n lekker sagte kussing in was om op te slaap. Maar na ’n rukkie het ons 
kartonhuis verniel. So dit was die einde daarvan.

Eendag het ons niks gehad om te doen nie. “Ma, wat kan ons doen? Ons is so verveeld 
vandag,” het ons gekerm.

“Ek het ’n idee,” het Ma gesê. “Julle kan ’n speelhuis bou.”

“Wat? Ons het nie sement of bakstene nie, Ma,” het ek gesê.

“Kyk bietjie in ons erf rond en kyk wat jy sien. Wat kan jy gebruik om mure mee te maak?” het 
Ma gevra.

Ek het sand en water gemeng om modder te maak en die mure met modder en ’n paar klippe 
gebou. My suster het nogal ’n lekker dak uit gras gemaak. En dit is hoe ons ons speelhuis 
gebou het. Dit was so klein dat my suster se poppe nie eens daarin kon pas nie, maar kort 
voor lank het ’n spinnekop ingetrek, ’n web gespin en heel tuis in ons modderhuis gevoel.

En toe het ons ’n lieflike verrassing gekry. Pa het vir ons ’n huis gebou. Hy het houtplanke, 
tou en spykers gekoop. Hy het in die motorhuis alles gekap en gesaag. Pa was besig om ’n 
boomhuis in die groot ou boom in ons erf te bou. Dit het selfs ’n deur en vensters gehad. Pa 
het ’n touleer vir ons gemaak om tot in die boomhuis te klim. Ons het twee stoele, ’n tafel en 
’n paar kussings daarin gesit sodat ons saam met ons vriende daarin kon speel.

Mondelinge woordeskat
verveeld: as jy niks het om te doen nie
sement: ’n grys poeier wat jy met sand en water meng om beton te maak
baksteen: klei wat gebak word om stene te maak
houtplank: ’n lang, dun stuk hout
touleer: twee lang stukke tou met trappies van tou tussenin waarmee jy op en af kan klim
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WEEK 2 Maandag

3. Boumateriale vir huise: GB, bladsy 6 

1. Voor lees
• Het jy al ooit gesien hoe ’n huis gebou word? Watter 

boumateriale het die bouers vir die verskillende dele van 
die huis gebruik?

• Ons het gesien dat huise baie verskillend kan lyk. Van 
watter materiale kan mure/vloere/dakke gemaak word? 
(verwys terug na die storie)

2. Lees die teks saam en bespreek

Onthou, leerders kan ook na die Grootboek-bladsye in die 
LAB kyk. 

4.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

5.  Die ie-klank: LAB,  
bladsy 26 

1. Warm op
2. Speel Simon sê
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WEEK 2Maandag

6. Handskrif 

8. Liggaamsopvoeding (buite) 

1. Warm op
2. Speel vangspeletjies 

vir lokomotoriese 
bewegingsontwikkeling

• Verbind die speletjie met die Die drie 
varkies-storie, byvoorbeeld, Wolf, wolf, hoe 
laat is dit? en Wolf en die varkies vang-
vang.

• Kopieer die patroon en sin in jou 
oefenboek.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit

Patroon:

Sin:
Die miere stap oor 

die papier.
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WEEK 2 Dinsdag

1. My nuus 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Aanvangs- 
kennis  

en PSW

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Gedeelde  

Lees  
(begrip)

Luister  
en Praat

1. Teken vooraf die grafiek op die bord
2. Gebruik hierdie vrae om die grafiek 

te voltooi
• Hoe kan ons uitvind watter dakke die meeste 

van ons op ons huise het? (deur vrae te vra en 
dan hande te tel)

• Watter vrae moet ons vra?
• Kleur die blokke in om die getalle voor te stel.
• (wanneer ons klaar is) Wat is die algemeenste/

minste algemene dak in hierdie klas?

2. Teken ’n klas-staafgrafiek 

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 7-10 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 1-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.

Dakke in ons klas

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

sink teëls hout gras 
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WEEK 2Dinsdag

4.  Watter boumateriale het die bouer gebruik?/ 
Vind uit: LAB, bladsy 27 en 28 

5. Ligaamsopvoeding (binne) 

1. Warm op
2. Doen ’n aksierympie
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WEEK 2

6. Gedeelde woordbou: LAB, bladsy 29 

Dinsdag

7. Handskrif 

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister in jul oefenboeke.
• Probeer om jou handskrif netjies en maklik leesbaar te skryf.

Patroon:

Sin:
Die miere stap oor 

die papier.
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WEEK 2Dinsdag
8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D 

9. Visuele Kunste: Assessering 1 (3D): Maak ’n speelhuis 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

1. Ontwerp en bou in 3D
• Leerders maak ’n speelhuis – individueel, in pare of in groepe.
• Leerders beplan en bring die materiale.
• Die aktiwiteit word oor twee dae gedoen.
• Wanneer die speelhuis voltooi is, stal leerders hulle uit.
• Leerders verduidelik die ontwerp en konstruksie aan die klas.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 200
• Indien addisionele tyd vir die assessering nodig is, kan jy hierdie week tyd van LO of 

Uitvoerende Kunste gebruik. 

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit
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WEEK 2 Woensdag

• Lees die onderstaande storie vir die klas.
• Leerders voltooi die bladsy in die LAB.
• Vertel die storie in pare oor met behulp van die LAB-bladsy. 

1. Oggendbyeenkoms 

2. Die drie klein varkies: LAB, bladsy 30 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Aanvangskennis  

en PSW

Gedeelde  
Lees  

(dekodering)

Die drie klein varkies
Eendag, lank gelede was daar drie varkies. Hulle was broers. Hulle wou hulle eie huise hê.

Die eerste varkie het ’n huisie van strooi gebou. Maar die Groot Nare Wolf was honger. Hy het 
die eerste varkie in sy strooihuisie gesien. Wolf het gesê: Ek sal raas en ek sal blaas en ek sal 
jou huisie om blaas.” So, hy het geraas en geblaas en die strooihuisie omgeblaas. Die arme 
varkie was baie bang en het so vinnig soos hy kon na sy broer se huis gehardloop en hulle het 
saam geskuil.

Die tweede varkie het sy huisie uit houtstokkies gebou. Die Groot Nare Wolf het die twee 
varkies in die stokkieshuisie gesien. Wolf het gesê: Ek sal raas en ek sal blaas en ek sal jou 
huisie om blaas.” So, hy het geraas en geblaas en die stokkieshuisie omgeblaas. Die twee 
varkies was baie, baie bang en het so vinnig soos hulle kon na hulle broer se huis gehardloop.

2021Klasregister
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WEEK 2Woensdag

4. Gedeelde Skryf: Nuussinne 

1. Berei voor
• Kopieer vooraf die skryfraam op die bord.
• Verduidelik dat nuus iets is wat onlangs 

gebeur het.
• Kom ons skryf vandag oor iemand met 

wie ons gespeel het of ’n plek waarheen 
ons gegaan het.

2. Skryf op die bord
• Vra die inleidingsvrae
• Kies twee leerders se nuus om as 

voorbeelde neer te skryf.

Nuus

_____________________ 
(leerder se naam)

Ek het met ____ gespeel.

Ons het _______ gespeel.

Ek het dit geniet, want 
_____________________

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 7-10 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 2-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.

Die derde varkie het sy huisie van bakstene gebou. Die drie varkies het binne geskuil. Die 
Groot Nare Wolf het hulle deur die ruit gesien. Wolf het gesê: Ek sal raas en ek sal blaas en ek 
sal jou huisie om blaas.” So, hy het geraas en geblaas... en hy het geraas en geblaas... maar hy 
kon nie die baksteenhuisie omblaas nie.

Die varkies was veilig teen die wolf en het vir altyd gelukkig en tevrede gebly.

Nuus
_____________________ 
(leerder se naam)

Ek het met ____ gespeel. 
(Met wie het jy gespeel?)

Ons het _______ gespeel. 
(Wat het julle gespeel?)

Ek het dit geniet, want 
_____________________ 
(Hoekom het jy dit geniet?)
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WEEK 2 Woensdag

7. Handskrif 

• Kopieer die nuwe patroon en sin in jul 
oefenboeke.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

5. Liggaamsopvoeding (binne) 

6. Die ie-klank: LAB, bladsy 31 

1. Warm op
2. Balanseeroefeninge

Patroon:

Sin:
Die wilde diere 

drink by die rivier.
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WEEK 2

9.  Visuele Kunste Assessering 1 (3D):  
Maak ’n speelhuis (vervolg) 

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A 

• Groepe voltooi hulle speelhuise en bied dit vir die klas aan.

Woensdag

1. Twee klein 
groepies per dag 
vir 15 min elk 
(sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min 
per aktiwiteit)
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WEEK 2 Donderdag

Gedeelde Lees  
(vlotheid  

en reaksie)
Wiskunde

Luister  
en Praat

Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Onafhanklike 
Skryfwerk

Uitvoerende  
Kunste

Klanke en  
Handskrif

1. My nuus 

2. Gedig: Die huis wat Jan gebou het 

Leer en oefen om die gedig te sê.

Die huis wat Jan gebou het
Dit is die huis wat Jan gebou het.
Dit is die kaas
Wat gelê het in die huis wat Jan gebou het.
Dit is die rot wat die kaas geëet het
Wat gelê het in die huis wat Jan gebou het.

Dit is die kat wat die rot gevang het wat die 
kaas geëet het
wat gelê het in die huis wat Jan gebou het.
Dit is die hond wat die kat gejaag het wat die 
rot gevang het wat die kaas geëet het
Wat gelê het in die huis wat Jan gebou het.

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 7-10 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 3-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.
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WEEK 2Donderdag

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

4.  Onafhanklike Skryf:  
LAB, bladsy 32

1. Warm op
2. Vinger- en skoueroefeninge

6. Onafhanklike woordbou: LAB, bladsy 33 
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WEEK 2 Donderdag

7. Handskrif 

9. Uitvoerende Kunste: Dramatiseer Die drie klein varkies 

• Verdeel leerders in groepe van vier (wolf 
en drie varkies).

• Vra vrywilligers om te beskryf wat in die 
storie gebeur.

• Gee groepe tyd om voor te berei en te 
oefen.

• Hierdie aktiwiteit sal oor twee dae 
verloop. Groepe sal dit môre aanbied.

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister 
in jul oefenboeke.

• Probeer om dit nog netjieser en meer 
leesbaar te skryf.

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Die wilde diere 

drink by die rivier.
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WEEK 2Vrydag

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

Oggendbyeenkoms Wiskunde

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Uitvoerende  
Kunste

Aanvangskennis  
en PSW

Klanke en  
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms 

2. Liggaamsopvoeding (buite) 

4. Vind uit-antwoorde/onderwyser se storie 

1. Leerders gee terugvoering op die Vind uit-vraag

Antwoord:
Die San-mense het hierdie rotstekeninge gemaak. Hulle was die eerste 
mense wat in Suid-Afrika gewoon het. Hulle het rondgetrek om kos te soek 
en in grotte in die berge skuiling gevind. Die tekeninge wat hulle gemaak 
het, is duisende jare oud.

1. Warm op
2. Doen nie-lokomotoriese bewegings
• Sing ’n tradisionele liedjie. Leerders val in.
• Wanneer jy by die koor kom, draai leerders in pare 

terwyl hulle hande vashou.
• Sing weer, maar leerders draai op hulle eie, eers eenkant 

toe, dan anderkant toe. 

3. Gedeelde Skryf 

• Maak beurte om julle nuus vir mekaar te lees.

2021Klasregister
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WEEK 2 Vrydag

2. Onderwyser vertel ’n storie
• Die storie kan wees oor iemand wat alles gehad het 

wat hulle wou hê, maar hartseer en eensaam was. 
’n Feetjie het haar gesê om al die dorp se kinders 
te nooi om in haar tuin te kom speel. Sy het dit 
gedoen en was nooit weer eensaam nie.

5. Diktee: LAB, bladsy 34 

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

7. Uitvoerende Kunste: Dramatiseer Die drie klein varkies (vervolg) 

• Groepe bied hul dramatiserings van die storie aan.

tien wieg

hier dief

vier



53

Onderwysernotas
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‘n Besoek aan die dieretuinWEEK 3

Oorsig van Week 3

Handskrif
Oefen vier dae 

per week

Klanke
oe

GBL (1 groep per dag)
Lees uit storieboek of ander 

gegradeerde leesboekies
Onafhanklike Werk

• Vyf bladsye in LAB
• Twee bladsye in DBO-

werkboeke

Aanvangskennis en 
Persoonlike en Sosiale 

Welstand
• ’n Kaart van die dieretuin

• Vind die pad
• Prentekaarte

• Vind uit: Ietermagogge

Visuele Kunste 
• Ontwerp ’n 

dieretuin
• Maak ’n 

prentekaart van 
’n dieretuin

Uitvoerende 
Kunste

• Klapspeletjies
• Aanbiedings (UK-

kaart)
• Beweging met 

musiek

Liggaams-
opvoeding 
(binnehuis)
Speletjies, 

aksierympies en 
bewegings

Liggaams-
opvoeding (buite)

• Handsokker
• Leerspeletjie

Gedeelde Skryf
Vertelling van 

dieretuin-uitstappie

Onafhanklike Skryf
Plaas in volgorde

Werk in pare
Beskryf  
’n roete

Gedig
Dieretuin-telrympie

Hardoplees-storie
’n Besoek aan die 

dieretuin

Luister en Praat 
Assessering

Praat oor ’n uitstappie 
(vervolg)

Gedeelde Lees
’n Besoek aan die 

dieretuin

Tema:  
Prentekaarte

Week 3:  
‘n Besoek aan 
die dieretuin

Le
es

G
ro

ep
be

ge
le

ide Mondeling
Leesw

erk

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Lew
ensvaardigheid
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‘n Besoek aan die dieretuin WEEK 3

Voorbereiding
• Vra leerders om plat karton vir dieretuinkaarte te bring (UK-les, Woensdag).
• Maak flitskaarte of skryf sigwoorde op die swartbord:

 
dieretuin

 
besoek

 
aap

 
leeu

 
krokodil

• Skryf die Onafhanklike Skryf-skedule op die swartbord.

Onafhanklike Werk
1. LAB, bladsy 55
2. LAB, bladsy 56
3. LAB, bladsy 57
4. LAB, bladsy 58
5. LAB, bladsy 59
6.  Reënboog-Werkboek vir Afrikaans Huistaal Boek 2, 

bladsy 87
7.  Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid Boek 2, 

bladsy43 
8. Kontroleer en voltooi alle werk.

Opsioneel: Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid 
Boek 2: Oefening 54 – Vind plekke en dinge (slegs 
eerste aktiwiteit)

Gids vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
Twee klein groepe word elke dag vir 15 minute elk gesien. (Sien bladsy 2 vir instruksies.) Die 
leerders voltooi agt Onafhanklike Werk-aktiwiteite deur die week (15 minute per aktiwiteit).

Woordeskat
Mondeling woordeskat
kwaai, jagluiperd, luiperd, spesiaal, slurp, brul, pou, springbok, ingang, omheining, hek, 
habitat, brug, tafel en stoele, dieretuinwinkel, etiket, hokke, roete, paadjie, meer, uitsig van 
bo, links, regs, met, verby, oor, ietermagogge, skubbe, vere

Sigwoorde
dieretuin, besoek, aap, leeu, krokodil

Klankwoorde
koek; boek ; hoek; doek; doel; poel; voet; soen; moeg; soet
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WEEK 3 Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Aanvangskennis  
en PSW

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

’n Besoek aan die dieretuin 
Ek is in graad een. Eendag het ons juffrou vir die klas gesê dat ons die dieretuin gaan besoek. 
Ons juffrou het gevra: “Watter diere wil julle die graagste sien?”

Ons wou almal verskillende diere sien.

“Ek wil die kwaaiste en gevaarlikste dier in die dieretuin sien,” het Thabo gesê.

“Ek wil die grootste dier wat op land woon, sien,” het Vera gesê.

2. Storietyd: ’n Besoek aan die dieretuin 

1. Lees die storie hardop
2. Bespreek met die klas
• Wat was die langste/grootste/kwaaiste dier wat julle gesien 

het?

2021Klasregister
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WEEK 3Maandag

Ons wou almal die vinnigste, slimste en mooiste diere sien. “Julle gaan kans kry om ’n klomp 
verskillende diere te sien. Julle sal sien wat hulle kan doen. Ek wil hê julle moet my alles oor 
hulle vertel,” het ons juffrou gesê. “Julle sal sien dat al die diere spesiaal is en dat hulle almal 
slim is en verskillende dinge kan doen.”

Toe ons by die dieretuin aangekom het, het ons heel eerste die apies gesien. Ons het mamma-
ape gesien wat hulle babas op hulle rûe dra. Ander mammas het hulle babas leer klim. Party 
ape het vang-vang gespeel. Al die ape het daarvan gehou om mekaar drukkies te gee en 
mekaar skoon te maak. Ons het gedink dat die apies baie slim is!

Toe het ons na die diere uit Afrika gaan kyk. Hulle was in ’n groot deel van die dieretuin wat ’n 
oop stuk veld, sonder enige hokke, was. Ons het die grootste dier in die wêreld gesien! Dit was 
’n baie groot olifant. Hy het sy lang slurp geswaai en dit toe gebruik om gras mee uit te trek. 
Ons het die sebras maklik raakgesien, want hulle het swart en wit strepe. Ons het gesien hoe 
’n kameelperd sy lang nek uitstrek om blare van ’n boom te eet. Ons het ’n springbok met sy 
horings en bruin strepe deur die veld sien hardloop en gesien hoe hy hoog in die lug spring.

In ’n ander deel van die dieretuin het ons kwaai diere gesien. Die leeus was die grootste 
en kwaaiste, want hulle het vir ons gebrul. Ons het gehou van die kolle op die luiperds en 
jagluiperds.

Daarna het ons na die diere gekyk wat naby ’n meer woon. ’n Seekoei het sy groot mond baie 
wyd oopgemaak en ons het sy skerp tande gesien. ’n Krokodil het in die meer weggekruip. Dit 
het soos ’n groot houtstomp gelyk, maar ons het sy stert sien beweeg en geweet dit was ’n 
krokodil.

Uiteindelik het ons na die voëls gan kyk. Die mooiste voël was ’n blou pou. Sy kop en nek was 
helderblou en hy het goue en blou kolle op sy helder groen stertvere gehad.

Die volgende dag het elkeen van ons ’n beurt gekry om vir die klas te vertel oor ’n dier wat 
ons by die dieretuin gesien het. Ons het vir die klas vertel hoe die dier gelyk het, wat ons dit 
sien doen het, en hoekom ons die meeste daarvan gehou het.

Mondelinge woordeskat
kwaai: kwaad en gewelddadig of wreed
spesiaal: anders of beter as ander
slurp: ’n baie lang neus wat ’n olifant gebruik om goed mee op te tel en in sy mond te sit
brul: maak ’n baie harde, diep geluid
jagluiperd: ’n groot, wilde kat met swart kolle, wat baie vinnig kan hardloop
luiperd: ’n groot wilde kat met geel pels en swart kolle
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WEEK 3 Maandag

3. ’n Kaart van die dieretuin: GB, bladsy 11 

1. Inleidende vrae
• Hoe verskil ’n kaart van ’n foto? (sien temakonsepte op 

bladsy 10-11
• Wat wys hierdie kaart vir ons?
• Hoekom, dink jy, het ons kaarte nodig?

2. Lees die teks saam en bespreek

Onthou, leerders kan ook na die Grootboek-bladsye in die 
LAB kyk. 

4.  Liggaamlike Opvoeding  
(binne) 

5.  Die oe-klank: LAB,  
bladsy 45 

1. Warm op
2. Speel Simon sê
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WEEK 3Maandag

6. Handskrif 

8. Liggaamsopvoeding (buite)  

Speel balspeletjies om koördinasie te 
ontwikkel
• Gebruik enige tipe bal, byvoorbeeld 

sokkerballe, tennisballe.
• Voorbeelde van balspeletjies: handsokker, 

gooi en vang, sagtebal.

• Kopieer die patroon en sin in jou 
oefenboek.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Sannie soek haar 

doek.
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WEEK 3

1. Verduidelik die taak
• Dink aan ’n uitstappie waarop jy was (om 

’n familielid te besoek/winkels toe/na die 
naaste dorp/’n kerkuistappie, ensovoorts).

• Ek sal julle een vir een na my tafel toe 
roep om vir my van die uitstappie te 
vertel.

• Intussen doen die klas aktiwiteit 2b 
onderaan.

2. Leidende vrae
• Waarheen het jy gegaan?
• Saam met wie het jy gegaan?
• Hoe het jy daar gekom?
• Wat het jy gesien?
• Wat het jy gedoen?

3. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 188
• Assessering van individuele leerders kan enige tyd in die volgende dae/weke gedoen word, 

terwyl die klas besig is met ’n ander aktiwiteit, byvoorbeeld leerders skryf in hul LAB’s.

Dinsdag

1. My nuus 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Aanvangs- 
kennis  

en PSW

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Gedeelde  

Lees  
(begrip)

Luister  
en Praat

2a. Luister en Praat: Assessering 1: ’n Uitstappie 

• Gebruik aktiwiteit 2a om leerders se luister- en praatvaardighede te assesseer terwyl die res van 
die klas aktiwiteit 2b doen.
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WEEK 3

1. Warm op
2. Aksierympie

• Leerders werk in pare.
• Leerder A kies ’n dier.
• Leerder B verduidelik in woorde hoe om vanaf 

die ingang tot by die regte hok te kom.
• Leerder A teken die roete met hulle vinger om 

te sien of hulle reg is.
• Ruil rolle om.

Dinsdag

2b. Verduidelik die roete 

3. ’n Besoek aan die dieretuin: GB, bladsy 12-15  

1. Lees saam met die leerders
2. Vra die Dag 1-vrae in die 

Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.

4.  Vind die roete/Vind uit:  
LAB, bladsy 46 en 47 

5.  Ligaamsopvoeding  
(binne) 
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WEEK 3

6. Gedeelde woordbou: LAB, bladsy 48 

Dinsdag

7. Handskrif 

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister in jul oefenboeke.
• Probeer om dit nog netjieser en meer leesbaar te skryf.

Patroon:

Sin:
Sannie soek haar 

doek.
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WEEK 3Dinsdag
8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D 

9. Maak ’n prentekaart van ’n dieretuin: LAB, bladsy 49 

1. Twee klein 
groepies per dag 
vir 15 min elk 
(sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi 
agt Onafhanklike Werk-
aktiwiteite gedurende die 
week (15 min per aktiwiteit)
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WEEK 3 Woensdag

1. Hersien die konsep “kaart”
• Verduidelik dat dit ’n aansig van baie hoog/bo is.
• Verduidelik die verskil tussen ’n tekening op ’n kaart en die regte 

voorwerp.
• Leerders kyk van bo af na algemene voorwerpe (potloodsakkie, 

potlood, uitveër, ensovoorts).

2. Doen die aktiwiteit

1. Oggendbyeenkoms 

2. Kyk na die prentekaarte: LAB, bladsy 50 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Aanvangskennis  

en PSW

Gedeelde  
Lees  

(dekodering)

3. n Besoek aan die dieretuin: GB, bladsy 12-15 

1. Lees saam met die leerders
2. Vra die Dag 2-vrae in die 

Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.
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WEEK 3

2. Vra vrae om antwoorde op te som
• Wat het hulle eerste gesien? Toe? 

Daarna? Watter diere het hulle naby die 
meer gesien? Wanneer het hulle die voëls 
gesien?

• Wanneer-vrae is belangrik, sowel as 
tydwoorde soos eers, toe, daarna, 
uiteindelik.

• Skryf ’n voorbeeld op grond van die 
antwoorde.

1. Skryf die skryfraam vooraf op die 
bord

• Ons gaan skryf wat die leerders in die 
storie in die dieretuin gesien het (of op ’n 
werklike uitstappie wat die klas onlangs 
onderneem het).

• Ons sal sê wat gebeur het in die volgorde 
waarin dit gebeur het.

Woensdag

4. Gedeelde Skryf: Vertelling 

1. Opskrif: ____________

2. ____________________

3. Eers _______________

4. Toe _______________

5. Daarna ___________

6. Uiteindelik 
__________

1.  Opskrif: ‘n Besoek aan 
die dieretuin

2.  Die leerders het 
dieretuin toe gegaan.

3.  Eers het hulle die apies 
gesien.

4.  Toe het hulle die diere 
wat in die veld woon, 
gesien.

5.  Daarna Daarna het 
hulle die krokodille en 
seekoeie by die meer 
gesien.

6.  Uiteindelik het hulle die 
voëls gesien.

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

6.  Die oe-klank: LAB,  
bladsy 51 

1. Warm op
2. Balanseer-

oefeninge
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WEEK 3 Woensdag

7. Handskrif 

• Kopieer die nuwe patroon en sin in jul 
oefenboeke.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Die koek is  
baie soet.

9. Groepe: Ontwerp en maak ’n kaart van ’n dieretuin met vier diere 

1. Ontwerp en teken ’n dieretuinkaart met vier diere
• Bespreek watter vier, waar hulle sal wees, geskikte 

habitatte.
• Gebruik ’n plat stuk karton (van ’n boks) of ’n vel karton en 

kryte of viltpenne.
• Teken die ingang, ’n pad, vier hokke en enige ander plekke 

(winkel, piekniekarea).
• Moedig individuele interpretasies en kreatiewe denke aan.

2. Leerders sal hulle kaarte in Uitvoerende Kunste 
aanbied
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WEEK 3Donderdag
Gedeelde Lees  

(vlotheid  
en reaksie)

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Onafhanklike 
Skryfwerk

Uitvoerende  
Kunste

Klanke en  
Handskrif

1. My nuus 

2. Telrympie: Dieretuin-telrympie 

• Leer en oefen die rympie.

Dieretuin-telrympie
Een, een! Waar gaan ons heen?
Twee, twee! Hoor die apies skree.
Drie, drie! Die eendjies in die dammetjie.
Vier, vier! Kameelperd is die langste dier.
Vyf, vyf! Kyk olifant se lyf.
Ses, ses! Sien die reier op sy nes.

Sewe, sewe! Die leeu se brul laat my bene 
bewe.
Agt, agt! Wat ’n wonderlike dag.
Nege, nege! Dis ’n dieretuin-sege.
Tien, tien! Ons het al die diere gesien!

3. ’n Besoek aan die diertuin: GB, bladsy 12-15 

1. Lees saam met die leerders
2. Vra die Dag 3-vrae in die 

Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.
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WEEK 3 Donderdag

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

4.  Onafhanklike Skryf: LAB,  
bladsy 52

1. Warm op
2. Vinger- en skoueroefeninge

6. Onafhanklike woordbou: LAB, bladsy 53 
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WEEK 3Donderdag

7. Handskrif 

9. Klapspeletjies/aanbiedings 

1. Warm op
• Leerders speel klapspeletjies in pare.

2. Aanbiedings
• Groepe bied hulle dieretuinkaarte aan 

en verduidelik hulle ontwerp, keuses en 
denkwyse.

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister 
in jul oefenboeke.

• Probeer om dit nog netjieser en meer 
leesbaar te skryf.

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Die koek is  
baie soet.
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WEEK 3

1. Leerders gee 
terugvoering op 
die Vind uit-vraag

Antwoord: 
Ietermagogge eet 
miere en termiete. 
Hulle tel hulle kos 
met hulle lang, taai 
tonge op.

Vrydag

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

Oggendbyeenkoms Wiskunde

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Uitvoerende  
Kunste

Aanvangskennis  
en PSW

Klanke en  
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms 

2. Liggaamsopvoeding (buite) 

Ontwikkel koördinasie met die leerspeletjie
• Leerders staan regoor mekaar in twee lang rye.
• Hulle sit met bene reguit en tone wat raak, soos ’n 

leer.
• Die twee aan die een punt staan op en stap versigtig 

tussen die bene deur totdat hulle die einde bereik. 
Hulle gaan sit aan die einde.

• Die volgende twee loop dan weer oor die leer, 
ensovoorts.

3. Deel skryfwerk 

• Leerders gaan mekaar se geskrewe 
volgordes na om seker te maak dat hulle 
reg is.

4.  Vind uit-antwoorde/ 
Onderwyser se storie 

2021Klasregister
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WEEK 3

1. Gaan voort met aanbiedings van die 
dieretuinkaarte

2. Ontwikkel nie-lokomotoriese 
bewegings met bewegings op 
musiek

• Speel musiek of sing saam ’n liedjie.
• Leerders beweeg op die musiek (draai, 

swaai arms, buig sywaarts, wieg, 
ensovoorts).

Vrydag

2. Onderwyser praat oor bedreigde diere in Afrika
• Daar is honderde bedreigde diere in Afrika, insluitend 

die ietermagog, Kaapse aasvoël, jagluiperds, Afrika-
wildehond, bloukraanvoëls, renosters en gorillas.

• Indien moontlik, wys prente en praat oor hoekom 
dit gebeur (habitat vernietiging, stroping, onnodige 
doodmaak, en so meer). 

5.  Klankspeletjie:  
LAB, bladsy 54 

• Speel met ’n maat.

6.  GBL en Onafhanklike  
Werk: Groep C en D 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

7.  Uitvoerende Kunste: Aanbieding (vervolg)/Beweging op musiek 
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Ruby se roeteWEEK 4

Oorsig van Week 4

Handskrif
Oefen vier keer 

hierdie week

Klanke
oe

GBL (1 groep per dag)
Lees uit storieboek of ander 

gevlakte leesboekies
Onafhanklike Werk

• Vyf bladsye in LAB
• Twee bladsye in DBO-

werkboeke

Aanvangskennis & 
Persoonlike en Sosiale 

Welstand
• Dierelegkaarte: Watter 

dier is ek?
• Ruby se roete

• Kaart van Ruby se roete
• Vind uit: Krokodil-babas

Visuele Kunste 
Maak ’n boek 

Uitvoerende 
Kunste

Aksie-raaisels 

Liggaams-
opvoeding 

(binne)
Speletjies, 

aksierympies en 
bewegings

Liggaams-
opvoeding (buite)

• Touspeletjies
• Volg vir Ruby

Gedeelde Skryf
Raaisels

Onafhanklike Skryf
Raaisel en tekening

Werk in pare
Mondeling 

raaisels
Gedig
As jy ...

Hardoplees-storie
Watter dier is ek?

Gedeelde Lees
Watter dier is ek?

Tema:  
Prentekaarte

Week 4:  
Ruby se roete

Le
es

G
ro

ep
be

ge
le

ide Mondeling
Leesw

erk

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Lew
ensvaardigheid
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Ruby se roete WEEK 4

Voorbereiding
• Vir Skeppende Kunste het leerders elkeen ’n strook papier nodig. Dit kan A4-grootte, horisontaal 

in die helfte gesny, wees.
• Maak flitskaarte of skryf die sigwoorde op die swartbord:

 
raaisel

 
langste

 
grootste

 
vinnig

 
kolle

• Skryf die Onafhanklike Skryf-skedule op die swartbord.

Onafhanklike Werk
1. LAB, bladsy 75
2. LAB, bladsy 76
3. LAB, bladsy 77
4. LAB, bladsy 78
5. LAB, bladsy 79
6. Reënboog-Werkboek vir Huistaal Boek 2, bladsy 91 
7.  Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid Boek 2, 

bladsy 46 
8. Kontroleer en voltooi alle werk.

Opsioneel: Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid 
Boek 2: Oefening 55 – Vind die weg

Gids vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
Twee klein groepe word elke dag vir 15 minute elk gesien. (Sien bladsy 2 vir instruksies.)  
Die leerders voltooi agt Onafhanklike Werk-aktiwiteite deur die week (15 minute per aktiwiteit).

Woordeskat
Mondeling woordeskat
gevaarlik, bees, dryf takkie, aanval, voorsetsels: deur, om, onder, oor, ens.; beskrywende 
byvoeglike naamwoorde: gestreep, donker, blink, baie groot, fel, ensovoorts; trappe van 
vergelyking: grootste, langste, vinnigste, ensovoorts; werkwoorde: kruip, galop, swem, 
ensovoorts.

Sigwoorde
raaisel, langste, grootste, vinnig, kolle

Klankwoorde
goed, poel, voed, hoed, hoes, soek, spoed, stoel, voel, koel
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WEEK 4 Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Aanvangskennis  
en PSW

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Watter dier is ek?
Ek is die grootste dier wat op land bly.
Ek het ’n slurp om goed mee op te tel.
Ek hou daarvan om blare en gras te ee.t
Ek is donkergrys.
Wat is ek?

2. Storietyd: Watter dier is ek?  

1. Lees die raaisels
2. Bespreek hierdie vrae
• Watter diere word deur die raaisels beskryf?
• Het jy ander wilde diere gesien?
• Waar het jy hulle gesien?
• Hoe het hulle gelyk?

• In plaas daarvan om ’n storie te lees, gaan jy ’n paar raaisels vra. Verduidelik dat ’n raaisel ’n 
vraag met leidrade is, wat ’n moeilike of snaakse antwoord het.

2021Klasregister
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WEEK 4Maandag

Ek woon in riviere en mere.
Ek hou van swem.
Ek gaan land toe om vrugte, gras en blare te eet.
Ek is baie groot en swaar.
Ek is bruinerige-grys.
Wat is ek?

Ek is die koning van al die diere.
Ek is sterk en kan baie hard brul.
Ek jag en eet ander diere.
Ek het baie groot pote en skerp tande.
Ek is bruinerige-geel.
Wat is ek?

Ek is die langste van al die diere.
Ek het ’n baie lang nek.
Ek eet blare, takkies en vrugte van bome.
My jas is wit met ’n patroon van bruin vlekke.
Wat is ek?

Ek woon in nat plekke soos riviere en mere.
Ek hou daarvan om op die water te dryf.
Ek kan ook op die land hardloop.
Ek het ’n groot mond met baie gevaarlike, skerp tande.
Ek eet visse, voëls, diere en selfs mense.
Wat is ek?

Ek is die vinnigste dier in die wêreld.
Ek val aan en vang die diere wat ek eet.
Daar is nie baie van my in die wêreld oor nie.
Ek is geel met swart kolle.
Wat is ek?

Mondelinge woordeskat
takkie: ’n baie klein, dun takkie van ’n boom of bos
vlekke: kolle op ’n vel wat ’n ander kleur as die vel is
dryf: net op die water lê en nie sink nie
gevaarlik: iets is gevaarlik wanneer dit jou kan skade aan doen of jou seer maak
val aan: om ’n persoon of ’n dier seer of dood te maak
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WEEK 4 Maandag

3. Watter dier is dit?: GB, bladsy 17-20 

1. Inleidingsvrae
• Ons weet dat dinge van ver af anders lyk. Dit is die aansig 

wat ons op ’n kaart sien.
• Dinge lyk ook anders van naderby.
• Op hierdie bladsy is die prente so naby dat dit anders lyk 

as die aansig wat jy gewoonlik sien.

2. Lees saam en bespreek

4.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

5.  Die oe-klank: LAB,  
bladsy 65 

1. Warm op
2. Speel Simon sê
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WEEK 4Maandag

6. Handskrif 

8. Liggaamsopvoeding (buite) 

1. Warm op
2. Ontwikkel balans en ruimtelike oriëntasie deur die 

gebruik van toue
• Leerders loop vorentoe/agtertoe/kant toe op die toue.
• Herhaal elke beweging met hande op die kop/hande op die 

heupe/hande agter die rûe.
• Speel Rivier en wal met leerders. Trek ’n lyn in die middel van 

die speelgrond of gooi ’n tou op die grond. Leerders staan 
aan die een kant (die wal). Onderwyser roep “rivier” en almal 
spring oor na die ander kant toe met voete bymekaar.

• Onderwyser roep om die beurt “wal” en “rivier”, al hoe 
vinniger en vinniger.

• Kopieer die patroon en sin in jou 
oefenboek.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Jan sit op die hoek 

en lees sy boek.
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WEEK 4 Dinsdag

1. My nuus 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Aanvangs- 
kennis  

en PSW

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Gedeelde  

Lees  
(begrip)

Luister  
en Praat

1. Elke leerder dink aan ’n wilde dier, maar sê  
nie wat dit is nie.

2. Hulle gee vir hulle maat drie leidrade oor  
die dier (Dit is die raaisel). Byvoorbeeld:
 – Hoe groot dit is
 – Wat dit eet
 – Waar dit bly
 – Watter geluid dit maak
 – Wat spesiaal is omtrent dit

3. Die maat moet die antwoord raai.

2. Pare: Raaisels 

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 17-20 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 1-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.
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WEEK 4Dinsdag

4. Ruby se roete/Vind uit: LAB, bladsy 66 en 67 

1. Lees die storie
• Vertel die onderstaande storie 

terwyl die leerders na die 
illustrasies in die LAB kyk.

2. Pas byskrifte en prente
• Leerders kopieer ’n byskrif vir 

elke prent. 

Ruby se roete
Ruby was ’n hen. Sy het op ’n plaas gebly. Sy het in ’n veilige hoenderhok gebly, maar sy het 
daarvan gehou om elke dag op die plaaswerf te gaan stap. Eendag toe Ruby die hoenderhok 
verlaat het, het Meneer Jakkals haar gesien. Hy het besluit dat hy haar sou vang en vir 
aandete opeet.

Ruby het nie geweet dat Mnr. Jakkals haar dophou nie. Sy het deur die hoenderhok se hekkie 
geloop en na die dam gestap. Daar was visse in die dam en ’n paar lang riete naby. Sy het om 
die dam gestap en na die visse gekyk. Jakkals het Ruby vanuit die riete dopgehou. Toe hy 
naderkruip, het hy gegly en in die dam geval! Ag nee! Hy het druipnat uitgeklim.

Intussen het Ruby na die hoop houtstompe, wat die boer vir die winter laat kap het, gestap. Sy 
het liggies op die hoop geklim. Sy wou na die mielies kyk wat in die veld ver weg groei. Jakkals 
het haar na die houthoop gevolg. Hy het by die hoop op gehardloop om vir Ruby te vang, 
maar o gedorie, die hout het begin rol. Mnr. Jakkals het agteroor getuimel.

Toe het Ruby na die byekorf wat die boer laat opsit het, gestap. Die bye het lekker soet 
heuning vir die boer gemaak. Ruby het onderdeur die byekorf geloop. Jakkals het besluit om 
sy kans te vat. Maar o weë, hy het nie behoorlik gekyk nie en sy kop teen die byekorf gestamp. 
Die byekorf het geskud en die bye het gedink dat Mnr. Jakkals hulle aanval, so hulle het hom 
oral oor sy lyf begin steek!

Intussen is Ruby terug na die hoenderhok en die hekkie het toegewaai. Sy was veilig.

En Mnr. Jakkals sal nooit weer na daardie plaaswerf kom nie.
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WEEK 4 Dinsdag

7. Handskrif 

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister 
in jul oefenboeke.

• Probeer om dit nog netjieser en makliker 
leesbaar te skryf.

5. Liggaamsopvoeding (binne) 

1. Warm op
2. Aksierympie

6. Gedeelde woordbou: LAB, bladsy 68 

Patroon:

Sin:
Jan sit op die hoek 

en lees sy boek.
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WEEK 4Dinsdag
8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C 

1. Wys vir leerders hoe om ’n boek te maak
• Deel A4 velle wat in die lengte deur in die helfte 

gesny is, uit.
• Demonstreer hoe om die papier in 6 bladsye te vou 

– konsertina-styl.
• Leerders kan potlode, kryte of viltpenne gebruik 

om hulle boeke te maak.
• Aktiwiteit vervolg môre.

2. Alternatief
• Maak ’n afdruk van so ’n rooster vir elke kind.

9. Maak ’n boek: LAB, bladsy 69 

1. Twee klein groepies per dag vir 15 min elk 
(sien bladsy 2 vir instruksies)

2. Die res van die klas voltooi 
agt Onafhanklike Werk-
aktiwiteite gedurende 
die week (15 min per 
aktiwiteit)
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WEEK 4 Woensdag

1. Lees en bespreek die kaart
2. Teken Ruby se roete.
• Lees weer die storie (sien bladsy 70 terwyl leerders teken waarheen 

Ruby oral gegaan het.

1. Oggendbyeenkoms 

2. Kaart van Ruby se roete: LAB, bladsy 70 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Aanvangskennis  

en PSW

Gedeelde  
Lees  

(dekodering)

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 17-20 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 2-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.

2021Klasregister
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WEEK 4Woensdag

4. Gedeelde Skryf: Raaisels 

1. Verduidelik hoe om ’n raaisel te skryf
• Kies ’n dier vir die raaisel.
• Moet nooit die dier se naam skryf nie, want dit 

is die antwoord.
• Skryf 3-4 kort sinne oor die dier, byvoorbeeld:

 – hoe groot dit is?
 – wat dit het wat spesiaal is?
 – watter kleur dit is?
 – wat dit eet?
 – waar dit bly?

• Vra ’n vraag teen die einde: Wat is ek?

2. Skryf ’n voorbeeld van ’n raaisel, 
byvoorbeeld oor ’n olifant. Spoor die 
leerders aan om voorstelle te gee.

• Is olifante groot of klein?
• Wat gebruik olifante om dinge mee op te tel?
• Watter kleur is olifante?
• Wat eet olifante?
• Watter vraag skryf ons aan die einde van ons 

rympie?

Opskrif: Wat is ek? 
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________

Opskrif: Wat is ek?
1. Ek is ‘n baie groot dier.
2. Ek het ‘n slurp.
3. Ek is grys.
4.  Ek eet gras, blare en 

takkies.
 Wat is ek?

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

6.  Die oe-klank:  
LAB, bladsy 71 

1. Warm op
2. Balansee-

roefeninge
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WEEK 4

• Wanneer hulle dit voltooi het, moet leerders hulle boeke vir mekaar wys.

9. Skeppende Kunste (vervolg) 

Woensdag

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A 

7. Handskrif 

• Kopieer die nuwe patroon en sin in jul 
oefenboeke.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

Patroon:

Sin:
Sy skoen is die kleur 

van ‘n pampoen.

1. Twee klein groepies per dag vir 15 min elk 
(sien bladsy 2 vir instruksies)

2. Die res van die klas voltooi 
agt Onafhanklike Werk-
aktiwiteite gedurende 
die week (15 min per 
aktiwiteit)



85

WEEK 4Donderdag
Gedeelde Lees  

(vlotheid  
en reaksie)

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Onafhanklike 
Skryfwerk

Uitvoerende  
Kunste

Klanke en  
Handskrif

1. My nuus 

2. Aksierympie: As jy ... 

• Leer en oefen die rympie

As jy ...
As jy ’n olifant is en jy weet dit
As jy ’n olifant is en jy deel dit
Stamp jou voete, stamp jou voete (doen 
aksies)
Stamp! Stamp! Stamp! (doen aksies)

As jy ’n leeu is en jy weet dit
As jy ’n leeu is en jy deel dit
Brul so hard, brul so hard
Brul! Brul! Brul!

As jy ’n kameelperd is en jy weet dit
As jy ’n kameelperd is en jy deel dit
Rek jou nek, rek jou nek
Hoog! Hoog! Hoog!

As jy ’n krokodil is en jy weet dit
As jy ’n krokodil is en jy deel dit
Klap jou arms, klap jou arms
Klap! Klap! Klap!

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 17-20 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 3-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.
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WEEK 4 Donderdag

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

4.  Skryf ’n raaisel:  
LAB, bladsy 72 

1. Warm op
2. Vinger- en skoueroefeninge

6. Onafhanklike woordbou: LAB, bladsy 73 
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WEEK 4Donderdag

7. Handskrif 

9. Uitvoerende Kunste: Assessering 1: Aksieraaisels  

1. Tree voor ’n gehoor op en beweeg lywe effektief
• Werk in pare
• Berei ’n aksierympie voor deur ’n dier met beweging 

en geluide voor te stel.
• Bied die raaisel en die aksies vir die klas aan.
• Die klas moet raai watter dier dit is. 

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 201
• Gaan môre voort met die assessering.
• Jy kan LO-tyd gebruik om die assessering te voltooi. 

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister 
in jul oefenboeke.

• Probeer om dit selfs netjieser en meer 
leesbaar te skryf.

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Sy skoen is die kleur 

van ‘n pampoen.
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WEEK 4 Vrydag

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

Oggendbyeenkoms Wiskunde

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Uitvoerende  
Kunste

Aanvangskennis  
en PSW

Klanke en  
Handskrif

2. Liggaamsopvoeding (buite) 

1. Warm op
2. Ontwikkel leierskapsvaardighede en gebruik voorsetsels van plek.
• Gee instruksies uit Ruby se roete. Doen al die aksies:

 – deur die hekkie (doen oopmaak-aksie)
 – om die dam (stap in ’n klein sirkel)
 – bo-oor die hout (maak of jy op/af klim)
 – onderdeur die byekorf (buk af)
 – terug deur die hekkie (maak die hekkie toe).

• Kry groepe om die speletjie te herhaal.
• Leerders kan verdere instruksies opmaak.

3. Deel skryfwerk 

• Vra die raaisel wat jy geskryf het vir ’n klasmaat. Vra iemand saam met wie jy nie gewoonlik 
werk nie.

4.  Vind uit-antwoorde/Onderwyser se storie 

1. Leerders gee terugvoering op die Vind uit-vraag.
Antwoord: Ma-krokodille dra en beskerm hulle babas deur hulle in hulle 
monde te hou. Hulle dra hulle na die rivier toe nadat hulle uitgebroei het. 
Selfs al het krokodille groot, gevaarlike tande, maak hulle nie die babas seer 
nie. Hulle is moeders wat omgee.

1. Oggendbyeenkoms 

2021
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WEEK 4Vrydag

2. Onderwyser vertel ’n tradisionele storie
• Vertel ’n storie waar een van die karakters ’n jakkals is wat 

die ander diere om die bos probeer lei.

5. Diktee: LAB, bladsy 74 

6.  GBL en Onafhanklike Werk:  
Groep C en D  

7.  Uitvoerende Kunste:  
Assessering 1  
(vervolg) 

1. Twee klein groepies per dag vir 15 min elk 
(sien bladsy 2 vir instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt Onafhanklike 
Werk-aktiwiteite gedurende die week (15 min 
per aktiwiteit)

• Pare gaan voort met 
die aanbieding van hul 
aksieraaisels voor die klas (sien 
bladsy 87

goed voel

hoed soek

stoel
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Diere het water nodigWEEK 5

Oorsig van Week 5

Handskrif
Oefen vier keer 

hierdie week

Klanke
ui

GBL (1 groep per dag)
Lees uit bloemlesing of ander 

gevlakte leesboekies
Onafhanklike Werk

• Vyf bladsye in LAB
• Twee bladsye in DBO-

werkboeke

Aanvangskennis en Persoonlike 
en Sosiale Welstand
• By die watergat

• Veilige drinkwater
• Vind uit: Gekookte en 

gevriesde water

Aanvangskennis/PSWs: 
Assessering

• Hoe diere water 
gebruik

Visuele Kunste 
• Verf met 

waterverf
• Kleur vis in

Uitvoerende 
Kunste

Tradisionele 
liedjie/dans

Liggaams-
opvoeding 

(binne)
Speletjies, 

aksierympies en 
bewegings

Liggaams-
opvoeding (buite)

• Tromme
• Verspring

Gedeelde Skryf
Onderwyserstap

Onafhanklike Skryf
Ruby’s se roete

Werk in pare
Klassifiseer 

inligting

Gedig
’n Druppel 

water

Hardoplees-storie
By die watergat (hierdie storie is nie 

dieselfde as Gedeelde Lees se storie nie) 

Gedeelde Lees
Hoe Ezra sy slurp gekry het 
(hierdie was ’n hardop lees 

storie in Kwartaal 1) 

Tema:  
Water

Week 5:  
Diere het water 

nodig

Le
es

G
ro

ep
be

ge
le

ide Mondeling
Leesw

erk

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Lew
ensvaardigheid
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Diere het water nodig WEEK 5

Voorbereiding
• Materiaal vir Skeppende Kunste op Dinsdag: verfkwaste en verf (boksies waterverf, plakkaatverf 

of fyngemaakte bordkryt met water gemeng, of ’n paar druppels voedselkleursel in water). Vra 
leerders om skoon flessies te bring om vol water te maak. Bring koerantpapier om banke te 
beskerm.

• Vra leerders om na die eksperiment op bladsy 90 te kyk indien jy nie die volgende kan voorsien 
nie: leë 2 liter plastiekbottel, skoon rivier- of bousand, houtskool, watte.

• Maak flitskaarte of skryf sigwoorde op die swartbord:

 
watergat

 
drink

 
afkoel

 
asemhaal

 
getrek

• Skryf Onafhanklike Skryf-skedule op die swartbord.

Onafhanklike Werk
1. LAB, bladsy 95
2. LAB, bladsy 96
3. LAB, bladsy 97
4 LAB, bladsy 98
5. LAB, bladsy 99
6.  Reënboog-Werkboek vir Huistaal Boek 2, bladsy 89 
7.  Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigeheid Boek 2, bladsy 52 
8. Kontroleer en voltooi alle werk.

Opsioneel: Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigeheid Boek 2: 
Oefening 59 – Veilige en onveilige drinkwater; Oefening 60 – 
Stoor van skoon water (het ‘n prent van ‘n eksperiment)

Gids vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
Twee klein groepe word elke dag vir 15 minute elk gesien. (Sien bladsy 2 vir instruksies.) Die 
leerders voltooi agt Onafhanklike Werk-aktiwiteite deur die week (15 minute per aktiwiteit).

Woordeskat
Mondeling woordeskat
reier, vlakvark, buffel, piep, suiwer, onveilig, filtreer, asemhaal, jag, was, fyn sand, growwe 
sand, klippies/gruis, watte, houtskool.

Sigwoorde
watergat, drink, afkoel, asemhaal, getrek

Klankwoorde
huis; vuis ; ruit; vuil; huil; duif; kuif; ruis; luis; skuif
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WEEK 5 Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Aanvangskennis  
en PSW

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Die watergat
Daar is ’n watergat in die veld. Dit is ’n diep poel vol koel water. Jy kan elke dag ’n klomp diere 
daar sien.

Seekoeie spandeer die hele dag in die watergat om koel te bly. Reier, die groot watervoël, se 
nes is in ’n boom naby die watergat. Hy stap in die water om vis en paddas te vang. Baie visse 
leef en haal in die water asem. Olifante kom elke aand om water te drink. Hulle was ook in die 
water en spuit die water op hul rûe. Maar daar is een baie skrikwekkende dier wat naby die 
water bly en altyd gereed is om ’n smaaklike ete te gryp. Dit is Krokodil!

2. Storietyd: Die watergat 

1. Lees die storie hardop
2. Besbreek in klas of pare
• Waarvoor gebruik die diere die watergat? (drink. afkoel, kos 

jag, asemhaal, was)

2021Klasregister
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WEEK 5Maandag

Een dag was dit besonders warm. Die son was besig om te sak en al die diere wou gaan drink. 
Wat hulle nie geweet het nie, was dat Krokodil daardie dag honger was. En hy het so stil soos 
’n stomp gelê en wag om iets te gryp om te eet.

Die eerste diere wat by die watergat gaan water drink het, was vyf gestreepte sebras. Hulle het 
donderend soos perde by die watergat aangekom. Krokodil het hulle gesien, maar het gedink 
dat hy vir iets kleiner kon wag.

Toe het vier lang kameelperde kom water drink. Hulle het stadig gestap en saggies gewieg. 
Hulle het hulle lang nekke afgebuig om te drink. Krokodil het hulle gesien, maar het gedink dat 
hy vir iets korter kon wag.

Daarna het drie sterk, jong buffels kom water drink. Hulle het gesnork en met hulle pote op 
die grond gestamp soos hulle vir die beste plek geskarrel het. Krokodil het hulle gesien, maar 
het gedink dat hy vir iets swakker kon wag.

Ná die buffels het twee stewige vlakvarke na die watergat gekom. Hulle was klein, maar  
het skerp tande gehad. Krokodil het hulle gesien, maar het gedink dat hy vir iets maerder  
kon wag.

Uiteindelik het ’n rooibok rivier toe gekom. Hy was heeltemal alleen. Hy het skugter op sy 
klein swart voete geloop. Hy het sy kop effens laat sak en begin drink. Hy het nie gesien hoe 
Krokodil op hom afpyl nie.

Maar iemand anders het! Reier was besig om sy vlerke in die laaste strale van die son droog te 
bak en het gesien hoe Krokodil vinnig na die klein bokkie toe swem. Hy het in die lug opgevlieg 
en hard begin kwetter: “Kwê, kwêkwê!” Die klein bokkie het die reier gehoor en sy kop opgelig. 
Hy het vir Krokodil met sy mond wawyd oop en sy blink rye tande gesien. Net betyds het 
rooibok van die water af weggespring en so vinnig soos hy kon, weggehardloop.

Krokodil was teleurgesteld. Hy het geweet hy gaan nou nog ’n bietjie langer vir aandete 
moet wag.

Mondelinge woordeskat
watergat: ’n natuurlike poel water waarby diere kom drink
reier: ’n groot, langbeenvoël wat in die water waad/loop om vis te vang om te eet
buffel: ’n swaar, groot wilde dier, soortgelyk aan ’n os
stewig: sterk en fris gebou
vlakvark: ’n Afrika-wildevark met geronde tande
kwetter: ’n harde, skerp geluid wat sommige voëls maak
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WEEK 5 Maandag

3. By die watergat: GB, bladsy 21 

Lees saam en bespreek
• Wat is ’n watergat?
• Watter diere sien jy daar?
• Hoe gebruik hulle die water?

4.  Liggaamlike Opvoeding  
(binne) 

5.  Die ui-klank: LAB,  
bladsy 85 

1. Warm op
2. Speel Simon sê



95

WEEK 5Maandag

6. Handskrif 

8. Liggaamsopvoeding (buite) 

Ontwikkel leerders se sin vir ritme met 
trom-aktiwiteite
• Leerders vind/maak ’n trom met ’n blikkie 

of boks of gebruik hulle liggame as 
tromme.

• Begin ritmes vir leerders om by te voeg of 
te kopieer.

• Kopieer die patroon en sin in jou 
oefenboek.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Pieter se hande  

is baie vuil.
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WEEK 5 Dinsdag

1. My nuus 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Aanvangs- 
kennis  

en PSW

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Gedeelde  

Lees  
(begrip)

Luister  
en Praat

1. Kopieer diagram op die bord.
2. Vra leerders om verskillende diere te 

benoem en skryf ’n lys (olifant, krokodil, 
vis, seekoei, padda, kameelperd, bok, 
slang, voël, ensovoorts).

3. Leerders sê watter diere bly op die land, 
in water, of beide. Hulle moet hulle 
antwoorde verduidelik.

2. Mondeling: Klassifiseer diere 

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 22-25 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 1-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.

Land WaterAlbei
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WEEK 5Dinsdag

4.  Aanvangskennis en PSW Assessering 1: Klassifiseer inligting 
Vind uit: LAB, bladsy 86 en 87 

1. Assesseer leerders se kennis van die gebruike van water
• Kan leerders vergelyk en klassifiseer?

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 198

Doen net die Vind uit-vraag wanneer die assesseringsaktiwiteit voltooi is. Indien nodig, gaan 
voort in die volgende les.

5. Liggaamsopvoeding (binne) 

1. Warm op
2. Aksierympie
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WEEK 5

6. Gedeelde woordbou: LAB, bladsy 88 

Dinsdag

7. Handskrif 

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister in jul oefenboeke.
• Probeer om dit nog netjieser en makliker leesbaar te skryf.

Patroon:

Sin:
Pieter se hande  

is baie vuil.
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WEEK 5Dinsdag
8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D 

9. Kleur die vis in: LAB, bladsy 89 

1. Twee klein groepies 
per dag vir 15 min 
elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min 
per aktiwiteit)
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WEEK 5 Woensdag

1. Inleiding – filtreer water
• Is die watergat se water veilig vir mense om te 

drink? Hoekom? (modderig, diere was daarin)
• Watter ander water kan ook onveilig wees? 

(riviere, damme)
• Watter water is veilig om te drink? (water uit ’n 

kraan, gebottelde water, water wat gekook is)
• As jy geen ander water het nie, hoe kan jy jou 

water veilig maak? (kook, suiwer/filtreer)

2. Demonstreer hoe om water te filtreer 
voordat dit gekook word

• Leerders voltooi die LAB-bladsy.

1. Oggendbyeenkoms 

2. Doen ’n eksperiment: LAB, bladsy 90 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Aanvangskennis  

en PSW

Gedeelde  
Lees  

(dekodering)

2021Klasregister
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WEEK 5Woensdag

Eksperiment: Filtrering van water
Toets eers die eksperiment voordat jy dit in die klas demonstreer.

Materiaal:

Metode:
• Verduidelik die doel van die eksperiment. (Om uit 

te vind of jy die vuil water helder en skoon kan 
maak.)

• Laat leerders die fles met modderwater 
ondersoek.

• Wys vir hulle die materiaal.
• Plaas die filters in lae soos in die LAB gewys word.
• Gooi die modderwater deur die filters.
• Ondersoek die gesuiwerde water om te sien of dit 

skoner lyk.
• Vra: Wat het met die gruis en klippies en sand 

gebeur?
• Verduidelik dat jy die water vir ’n paar minute 

moet kook voordat jy dit kan drink, om enige 
kieme dood te maak.

• Jy kan die water twee keer filtreer of die 
eksperiment ’n tweede keer doen om die water 
selfs skoner te kry.

As een of meer van hierdie filters moeilik is om in die hande te kry, gebruik net die lap en watte.

leë koeldrank-
bottel, gesny

skoon lap

rekkie

watte

fyn sandhoutskool growwe sandgruis 

modderige water
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WEEK 5

1. Verduidelik die aktiwiteit
• Kopieer hierdie storieraam op die bord.
• Leerders sal sinne opmaak om ’n 

onderwyser se roete deur die skool te 
beskryf.

• Gebruik die struktuur van Ruby se roete. 
(Sien bladsy 83.)

2. Skryf die sinne
• Vra die inleidingsvrae: Waar het die 

onderwyser geloop?
• Fokus op verskillende voorsetsels.

Woensdag

4. Gedeelde Skryf: Juffrou se roete 

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 22-25 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 2-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.

Juffrou stap …

en terug.

Juffrou stap …
by die klaskamer uit,
oor die speelgrond,
om die kantoor
en terug.

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

6.  Die ui-klank: LAB,  
bladsy 91 

1. Warm op
2. Balanseeroefeninge
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WEEK 5Woensdag

1. Demonstreer
• Deel papier, verfkwaste, verf en flessies water uit.
• Wys hoe om verf met water te verdun om 

verskillende skakerings te maak.
• Wys hoe om kwaste tussen die gebruik van kleure 

te was.

2. Leerders verf iets uit die natuur (die lug, ’n 
blaar/blom, ’n rivier)

• Wys voorbeelde van klein voorwerpe wat leerders 
kan kopieer. 

9. Verf met waterverf 

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A 

7. Handskrif 

• Kopieer die nuwe patroon en sin in jul 
oefenboeke.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Die duif sit op die 
ruit van die huis. 
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WEEK 5 Donderdag
Gedeelde Lees  

(vlotheid  
en reaksie)

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Onafhanklike 
Skryfwerk

Uitvoerende  
Kunste

Klanke en  
Handskrif

1. My nuus 

2. Gedig: ’n Druppel water 

• Leer en oefen die gedig

’n Druppel water
Klein druppeltjies water
Klein korreltjies sand
Maak die grote oseaan
Maak die berg en land.

Klein dade van goedheid
Klein woordjies van liefde
Maak ons wêreld beter
Maak dit vol van liefde.

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 22-25 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 3-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die 
Grootboek-bladsye in die LAB lees.
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WEEK 5Donderdag

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

4.  Onafhanklike skryf: LAB,  
bladsy 92

1. Warm op
2. Vinger- en skoueroefeninge

6. Onafhanklike woordbou: LAB, bladsy 93 
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WEEK 5

7. Handskrif 

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister 
in jul oefenboeke.

• Probeer om dit nog netjieser en meer 
leesbaar te skryf.

Donderdag

9. Uitvoerende Kunste: Assessering 2: ’n Tradisionele liedjie/dans 

1. In groepe: Kies en oefen ’n tradisionele liedjie
• Doen bewegings, danspassies of tromspel met die liedjie.
• Besluit hoe om jou liedjie bekend te stel deur te verduidelik in watter taal dit is en waaroor 

dit gaan.
• Oefen vandag en bied dit môre aan.

2. Assesseer groepe se optredes
• Hoe het hulle as ’n groep gewerk?
• Het hulle die liedjie met selfvertroue en gepaste 

lyftaal opgevoer?

3. Gebruik die nasienrubrieke op bladsy 202

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Die duif sit op die 
ruit van die huis. 
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WEEK 5Vrydag

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

Oggendbyeenkoms Wiskunde

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Uitvoerende  
Kunste

Aanvangskennis  
en PSW

Klanke en  
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms 

2. Liggaamsopvoeding (buite) 

1. Berei voor
• As daar ’n sandput is, doen hierdie 

aktiwiteit daar. Teken ’n lyn in die sand om 
te wys waar om te spring. Indien nie, teken 
’n lyn op die veld.

• Verduidelik verspringtegnieke (hardloop 
tot by die lyn, spring met een voet en land 
met beide voete).

2. Oefen en doen
• Begin deur te oefen om te spring sonder ’n aanloop. Spring weg met beide voete en een 

voet, en land op twee.
• Gee vir elkeen 2-3 geleenthede om te spring. Wie kan die verste spring?

3. Deel skryfwerk 

• Wys jou skryfwerk vir ’n maat.

2021Klasregister
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WEEK 5

1. Leerders gee terugvoering op die 
Vind uit-vraag

Antwoord: Water kook wanneer dit tot 
by 100 grade Celcius verhit word. Wees 
versigtig met kookwater en stoom, beide 
kan jou ernstig brand.

2. Onderwyser vertel die storie van 
Noag se ark of enige ander storie 
met die tema water 

Vrydag

5. Klankspeletjie: LAB, bladsy 94 

4. Vind uit-antwoorde/Onderwyser se storie 
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WEEK 5Vrydag

7.  Uitvoerende Kuns: Assessering 2:  
Opvoering van tradisionele liedjie (vervolg) 

• Gaan voort met assessering (sien bladsy 106).
• Gebruik die nasienrubriek op bladsy 202

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E 

1. Twee klein groepies per 
dag vir 15 min elk (sien 
bladsy 2 vir instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)
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Mense het water nodigWEEK 6

Oorsig van Week 6

Handskrif
Oefen vier keer 

hierdie week

Klanke
ou

GBL (1 groep per dag)
Lees uit storieboek of ander 

gegradeerde leesboekies
Onafhanklike Werk

• Vyf bladsye in LAB
• Twee bladsye in DBO-

werkboeke

Aanvangskennis en 
Persoonlike en Sosiale 

Welstand
• Die gebruik van water by 

die huis
• Spaar water

• Berging van water 
• Vind uit: Kamele

Visuele Kunste 
Teken jouself in 

water (swem, roei, 
visvang) 

Uitvoerende 
Kunste

Luister na musiek of 
geluide en sê hoe 
dit jou laat voel

Liggaams-
opvoeding 

(binne)
Speletjies, 

aksierympies en 
bewegings

Liggaams-
opvoeding (buite)

Maak 
alfabetletters

Gedeelde Skryf
Storiekaart

Onafhanklike Skryf
Storiekaart

Luisterbegrip: 
Assessering

Storietyd

Gedig
Vissies wat na 
kossies soek

Hardoplees-storie
Die groot vis

Gedeelde Lees
Die groot vis

Tema:  
Water

Week 6:  
Mense het  

water nodig

Le
es

G
ro

ep
be

ge
le

ide Mondeling
Leesw

erk

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Lew
ensvaardigheid
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Mense het water nodig WEEK 6

Voorbereiding
• Maak flitskaarte van die sigwoorde of skryf hulle op die swartbord.

 
vislyn

 
diep

 
sukkel

 
stomp

 
red

• Vir Uitvoerende Kunste, soek instrumentale musiek op ’n slimfoon of (band)opnemer 
(verskillende tempo’s, verskillende genres, verskillende instrumente).

• Skryf die Onafhanklike Werk-skedule op die swartbord.

Onafhanklike Werk
1. LAB, bladsy 116
2. LAB, bladsy 117
3. LAB, bladsy 118
4. LAB, bladsy 119
5. LAB, bladsy 120
6. Reënboog-Werkboek vir Huistaal Boek 2, bladsy 107
7.  Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid Boek 2, 

bladsy 55
8. Kontroleer en voltooi alle werk.

Opsioneel: Lewensvaardigheid Boek 2: Oefening 57 – Hoe 
om water by die huis en skool te gebruik; Oefening 58 
– Hoe water gemors word

Gids tot Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
Twee klein groepe word elke dag vir 15 minute elk gesien. (Sien bladsy 2 vir instruksies.) Die 
leerders voltooi agt Onafhanklike Werk-aktiwiteite deur die week (15 minute per aktiwiteit).

Woordeskat
Mondeling woordeskat
vlak, aas, visstok, vislyn, slymerig, stomp, modder, gesink, bang, maak plante nat, pomp, 
wasbak, emmer, kraan, draai, houer, beker, tenk, swem, visvang, roei

Sigwoorde
vislyn, diep, sukkel, stomp, red

Klankwoorde
koud, hout, goud, fout, sout, woud, boud, kou, bou, hou
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WEEK 6 Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Aanvangskennis  
en PSW

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Die groot vis
Eendag was daar twee seuns wat baie van visvang gehou het. Deon en sy beste vriend, Johan, 
het baie klein vissies by die dam naby aan waar hulle gebly het, gevang. Maar hulle wou eintlik 
’n baie groot vis vang. Hulle het nooit diep in die dam ingegaan nie, en net in die vlak water 
visgevang. Die modder onderin die dam was slymerig en ’n mens kon maklik sink as jy te diep 
ingaan.

2. Storietyd: Die groot vis 

1. Lees die storie hardop vir die klas
2. Vra dan die volgende vrae
• Wat dink jy het die seuns geleer uit wat gebeur  

het toe hulle gaan visvang het?
• Dink jy hulle sal weer gaan visvang? Sê hoekom  

of hoekom nie.
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WEEK 6Maandag

Een Saterdagoggend het hulle vroeg opgestaan en hul hoede, toebroodjies, drinkgoed, 
visstokke en aas ingepak. Hulle wou ’n groot vis vang wat Pa daardie aand vir aandete kon 
braai. Daar was baie klein vissies in die dam en hulle het ’n paar gevang en in ’n emmer gesit. 
Toe het iets baie opwindends met Deon gebeur. Hy het ’n harde pluk aan sy vislyn gevoel. Hy 
het nog nooit vantevore so ’n harde pluk gevoel nie. Kon dit uiteindelik ’n baie groot vis wees? 
Hy was baie opgewonde. Hy het vir Johan geskree:

“Ek voel ’n grote! Dit trek baie hard aan my lyn!”

“Kry hom! Kry hom!” het Johan geskree.

Toe gebeur daar iets! Die vis het uit die water gespring en Deon het gesien hoe groot dit was. 
Hy het al hoe meer opgewonde geraak soos die vis gespartel en gespat het. Hy het heeltemal 
vergeet om nie in die diep water in te gaan nie. Hy het met al sy krag agter die vis aan gegaan 
soos die vis probeer wegkom het.

Skielik was Deon te diep in die water. Die water was amper by sy arms. Johan het gesien wat 
gebeur het en geweet dat sy vriend in gevaar is. “Los dit! Los dit! Jy is te diep!” het Johan 
geskree. “Los alles en kom dadelik terug!”

“Ek kan nie! Ek het in die modder ingesak! Help! Help!” het Deon geskree.

Johan het nie geweet wat om te doen nie. Moet hy hardloop en iemand gaan kry om te help? 
Dalk is hy nie betyds terug nie. Hy moes aan ’n manier dink om sy vriend te help. Naby die 
damwal het ’n groot houtstomp gedryf. Hy het die stomp ’n harde stamp gegee en dit het naby 
genoeg aan Deon verby gedryf sodat hy dit kon gryp.

Toe het Johan na die naaste huis gehardloop en om hulp geroep. Twee mans het na die dam 
toe gehardloop en vir Deon gekry waar hy aan die stomp vasklou. Hulle het vir Deon gered en 
vir Johan geprys vir wat hy gedoen het om sy vriend te red. Die twee seuns sal nooit die dag 
vergeet wat hulle groot vis weggekom het nie!

Mondelinge woordeskat
vlak: die deel van die water in die dam wat nie te diep is nie
visstok: ’n lang paal met ’n lyn en ’n hoek wat jy gebruik om vis mee te vang
aas: die kos wat jy aan die hoek sit om vis mee te vang
vislyn: ’n lyn wat baie sterker en dunner as tou is, en vir visvang gebruik word
red: uit gevaar help



114

WEEK 6 Maandag

1. Assesseer die leerders se vermoë om te luister na ’n 
storie, dit te verstaan en vrae daaroor te beantwoord.

• Verduidelik dat hulle ná hierdie storie geskrewe vrae moet 
beantwoord, so hulle moet mooi luister.

• Lees die storie vir die leerders.
• Lees die vrae en verduidelik die antwoordformaat.
• Leerders kan stap vir stap saam met jou werk, of teen hul 

eie pas.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 188 

1. Vra inleidende vrae
• Wat is die verskil tussen hierdie twee huise? (sien temakonsepte op 

bladsy 8-9
• Waar kry elke gesin hulle water vandaan?

2. Lees saam en bespreek

Onthou, die Grootboek-bladsye is ook in die LAB, so leerders kan volg 
soos jy lees.

3. Luisterbegrip: Assessering 1: LAB, bladsy 104 

4. Die gebruik van water by die huis: GB, bladsy 26 

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

6.  Die ou-klank: LAB,  
bladsy 106 

1. Warm op
2. Speel 

Simon sê
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7. Handskrif 

9. Liggaamsopvoeding: Assessering 1: Vorm letters van die alfabet 

1. Assesseer die leerders se soepelheid, hulle vermoë om 
hulle liggame kreatief te gebruik en om saam met ander te 
werk

• Verduidelik die taak: Gebruik jul liggame om letters van die alfabet 
mee te maak.

• Klein groepies van 4-5 leerders probeer om die voorletters van 
hulle name (in hoofletters) te maak.

• Elke groep kies drie letters om vir die klas te demonstreer.
• Aanbiedings sal op Vrydag gedoen word.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 203
• Hierdie aktiwiteit vind oor twee lesse plaas: voorbereiding (Maandag) en aanbieding (Vrydag).

• Kopieer die nuwe patroon en sin in jou 
oefenboek.

• Maak ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Hy bou die huis  

met hout.
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WEEK 6 Dinsdag

1. My nuus 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Aanvangs- 
kennis  

en PSW

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Gedeelde  

Lees  
(begrip)

Luister  
en Praat

2. Gedeelde Lees: GB, bladsy 27-30 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 1-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.

3.  Spaar water/Vind uit: LAB, bladsy 107 en 108 
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4. Liggaamsopvoeding (binne) 

1. Warm op
2. Aksierympies

5. Gedeelde woordbou: LAB, bladsy 109 
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6. Handskrif 

Hy bou die huis met hout.
• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister.
• Probeer om dit nog netjieser en meer 

leesbaar te skryf.

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C 

1. Assesseer die leerders se vermoë om die menslike 
liggaam in aksie te teken

• Verduidelik die taak mooi. Moedig leerders aan om detail by 
te voeg.

• Kyk hoe leerders die tekeninstrumente hanteer en maak seker dat 
hulle hulle prente op ’n gebalanseerde manier saamstel.

• Maak seker dat elke leerder ’n skerp potlood en kryte het.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 200
• Hierdie aktiwiteit vind oor twee Visuele Kunste-lesse plaas 

(Dinsdag en Woensdag).

8. Visuele Kunste: Assessering 1 (2D): LAB, bladsy 110 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Hy bou die huis  

met hout.
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WEEK 6Woensdag

Ontwikkel kennis van bewaring van volume en meting
• Lees die bladsy saam met die leerders.
• Bespreek die vrae as ’n klas.
• Leerders voltooi die aktiwiteit op hulle eie.

1. Oggendbyeenkoms 

2. Berging van water: LAB, bladsy 111 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Aanvangskennis  

en PSW

Gedeelde  
Lees  

(dekodering)

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 27-30 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 2-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.

2021Klasregister



120

WEEK 6 Woensdag

4. Gedeelde Skryf: ’n Storiekaart 

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

6.  Die ou-klank: LAB,  
bladsy 112 

1. Warm op
2. Balanseer-

oefeninge

Opskrif: 
___________________
Oor wie het die storie 
(karakters) gegaan? 
________________

Wat het gebeur?
1. ________________
2. ________________
3. ________________
4. ________________
5. ________________

Die storie het geëindig 
toe  __________________

Opskrif: Die groot vis

Oor wie het die storie gegaan?
Deon and Jonathan  

Wat het gebeur?
1.  Deon en Johan het dam toe gegaan.
2.  Deon het ‘n groot vis aan sy lyn gevoel.
3.  Hy het agter die vis aan gegaan en in 

diep water beland.
4.  Johan het ‘n stomp na hom toe 

gestamp.
5.  Toe het Johan gehardloop om hulp te 

soek.

Die storie het geëindig toe  
Deon gered is.

1. Herinner leerders oor 
storiekaarte is

• Berei ’n opsomming van die 
storie in kort sinne voor.

• Plaas die storiekaart op die 
bord.

• Verduidelik die formaat. 

2. Spoor leerders aan om die storie oor te vertel 
deur die volgende vrae te vra

• Wat was die naam van die twee seuns in die storie?
• Waarheen het hulle gegaan?
• Wat het met Deon gebeur?
• Watter fout het hy gemaak?
• Wat het Johan eerste gedoen?
• Wat het hy daarna gedoen?
• Hoe het die storie geëindig?
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7. Handskrif 

• Kopieer die nuwe patroon en sin in jul 
oefenboeke.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A 

• Leerders gaan voort om ’n menslike liggaam in aksie te teken (sien bladsy 118).

9. Visuele Kunste: Assessering 1 (vervolg) 

1. Twee klein groepies 
per dag vir 15 min 
elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min 
per aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Ma gooi sout in  

die kos.
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WEEK 6 Donderdag
Gedeelde Lees  

(vlotheid  
en reaksie)

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Onafhanklike 
Skryfwerk

Uitvoerende  
Kunste

Klanke en  
Handskrif

1. My nuus 

2. Aksierympie: Vissies wat na kossies soek 

Vissies wat na kossies soek
Vissies wat na kossies soek
(sit hande teen mekaar en beweeg hulle soos 
vissies wat swem)
Pappa vang hul aan die hoek
(maak visvang beweging)

Mamma braai hul in die pan
(draai een hand palm na bo en weer terug, 
asof iets in ’n pan omgedraai word)
Boetie eet daar heerlik van
(vryf jou magie)

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 27-30 

1. Lees die storie saam met 
die leerders

2. Vra die Dag 3-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook 
die Grootboek-bladsye in die 

LAB lees.
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5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

4.  Maak ’n storiekaart:  
LAB, bladsy 113

6. Onafhanklike woordbou: LAB, bladsy 114 

1. Warm op
2. Vinger- en skoueroefeninge
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7. Handskrif 

9. Uitvoerende Kunste: Reageer op musiek  

Ontwikkel musiekwaardering
• Speel ’n verskeidenheid instrumentale musiek aan 

leerders (gebruik ’n slimfoon of musiekspeler). Sluit 
verskillende tipes musiek, verskillende tempo’s en 
verskillende instrumente in.

• Moedig leerders aan om hulle oë toe te maak en regtig 
na die musiek te luister.

• Vra na elke musiekstuk vir leerders om na ’n maat te 
draai en te sê hoe dit hulle laat voel het. Leerders kan 
ook saam met van die musiek klap, klik of beweeg.

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister 
in jul oefenboeke.

• Probeer om dit nog netjieser en meer 
leesbaar te skryf.

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Ma gooi sout in  

die kos.
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WEEK 6Vrydag

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

Oggendbyeenkoms Wiskunde

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Uitvoerende  
Kunste

Aanvangskennis  
en PSW

Klanke en  
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms 

2.  Liggaamsopvoeding:  
Assessering 1 (vervolg) 

• Groepe bied hulle letters vir die klas aan 
(sien bladsy 115). 

• Assesseringsrubriek is op bladsy 203.

3. Deel jou skryfwerk 

• Leerders deel hulle skryfwerk met die klas 
(LAB, bladsy 113).

4. Vind uit-antwoorde/Onderwyser se storie 

1. Leerders gee terugvoering op die 
Vind uit-vraag

Antwoord: Kamele stoor vet, nie water nie, 
in hulle boggels. Vet voorsien kos wanneer 
daar nie is nie. Kamele kan vir so lank oorleef 
sonder om water te drink omdat hulle 
liggame ongelooflik 
goed is daarmee 
om water te gebruik 
sonder om dit te 
mors.

2. Onderwyser vertel ’n storie
• Maak ’n storie op oor ’n kind wat  

gered is terwyl hy in die see  
geswem het. NSRI kan  
genoem word.
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WEEK 6 Vrydag

7. Uitvoerende Kunste: Reageer op musiek (vervolg) 

• Speel opnames van verskillende tipes 
musiek en laat leerders met gevoel 
daarop dans (sien bladsy 124).

6.  GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D 

5. Diktee: LAB, bladsy 115 

koud fout

sout boud

woud

1. Twee klein groepies per dag vir 
15 min elk (sien bladsy 2 instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)
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Onderwysernotas
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Dag- en naghemelWEEK 7

Oorsig van Week 7

Handskrif
• Assessering
• Oefen drie 

keer hierdie 
week

Klanke
eu

GBL (1 groep per dag)
Lees uit storieboek of ander 

gegradeerde leesboekies
Onafhanklike Werk

• Vyf bladsye in LAB
• Twee bladsye in DBO-

werkboeke

Aanvangskennis en 
Persoonlike en Sosiale 

Welstand
• Dag en nag

• Fases van die maan
• Nag en dag (sortering)
• Vind uit: Groepe sterre

Visuele Kunste 
– 2D AK/PSW 
Assessering
Dag-en-nag-

plakkaat

Uitvoerende 
Kunste

Dag-en-nag-
plakkaat 

(aanbiedings)

Liggaams-
opvoeding 

(binne)
Speletjies, 

aksierympies en 
bewegings

Liggaams-
opvoeding (buite)

• Sywaartse 
bewegings

• Speletjies soos 
Kat en duiwe

Gedeelde Skryf
Organisering van 
inligting in lyste

Onafhanklike Skryf
Nag en dag

Paarwerk
Dag en nag

Gedig
Die maan se 

speletjie

Hardoplees-storie
Twee blink silwer jasse

Gedeelde Lees
Twee blink silwer jasse

Tema:  
Die naghemel

Week 7:  
Dag- en 

naghemel

Le
es

G
ro

ep
be

ge
le

ide Mondeling
Leesw

erk

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Lew
ensvaardigheid
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Dag- en naghemel WEEK 7

Voorbereiding
• Benodighede vir Aanvangskennis/PSW: Assessering (Dinsdag en Woensdag in Skeppende 

Kunste): A3-papier vir elke leerder, skêr, gom, viltpenne.
• Maak flitskaarte van die sigwoorde of skryf hulle op die swartbord.

 
dag

 
nag

 
maan

 
ster

 
son

• Skryf die Onafhanklike Werk-skedule op die swartbord.

Onafhanklike Werk
1. LAB, bladsy 155
2. LAB, bladsy 156
3. LAB, bladsy 157
4. LAB, bladsy 158
5. LAB, bladsy 159
6. Reënboog-Werkboek vir Huistaal Boek 2, bladsy 125
7.  Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid Boek 2, 

bladsy 61
8. Kontroleer en voltooi alle werk.

Opsioneel: Lewensvaardigheid Boek 2: Oefening 63 –  
Die son en maan; Sterre

Gids tot Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
Twee klein groepe word elke dag vir 15 minute elk gesien. (Sien bladsy 2 vir instruksies.) Die 
leerders voltooi agt Onafhanklike Werk-aktiwiteite deur die week (15 minute per aktiwiteit).

Woordeskat
Mondeling woordeskat
fases, sekelmaan, halfmaan, bolmaan, ruimte, donker/lig, warm/koud, vorm

Sigwoorde
dag, nag, maan, ster, son

Klankwoorde
seun, geur, leun, deur, reuk, reus, geut, kreun, jeug, jeuk
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WEEK 7 Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Aanvangskennis  
en PSW

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

2. Storietyd: Twee blink silwer jasse 

1. Lees die storie hardop
2. Klasbespreking of bespreking in pare
• Die man wat in die storie van vorm verander het, was nie ’n regte man nie. Wat was hy?
• Watter vorm was die man aan die begin en aan die einde van die storie?

2021Klasregister
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WEEK 7Maandag

Twee blink silwer jasse
Eendag was daar ’n slim kleremaker wat klere vir mense van verskillende groottes en vorms 
kon maak. Dit het nie saak gemaak of sy kliënte groot of klein, kort of lank, maer of vet was 
nie. Die klere wat hy vir hulle gemaak het, het hulle perfek gepas.

Op ’n dag het ’n baie lang, skraal man die kleremaker gevra om vir hom ’n jas te maak. Hy het 
’n lieflike blink silwer materiaal gekies en die kleremaker het aan die werk gespring. Maar iets 
baie verbasend het gebeur toe die man sy jas kom haal het. Hy was nie meer lank en skraal 
nie. Hy was nou baie rond en vet!

“Wat!” het die kleremaker gesê, baie verbaas om te sien hoeveel die man verander het. “Die jas 
wat ek gemaak het was vir toe jy maer was. Dit sal jou nie pas nou dat jy so rond en vet is nie!”

Maar tot sy verbasing wou die man die jas steeds hê, al het dit nie vir hom gepas nou dat hy 
rond en vet is nie. Hy het selfs ’n tweede jas bestel. Hy het dieselfde blink silwer materiaal vir 
sy tweede jas gekies, net soos vir sy eerste jas. “Ek het ’n jas nodig vir wanneer ek maer is en 
nóg een vir wanneer ek rond en vet is,” het die man gesê.

Die kleremaker was baie verward. Hy het vir die man gevra: “Hoe het jy so vinnig so rond en 
vet geraak?”

“Jy sal uitvind as jy vir ’n maand lank elke aand na die naghemel kyk,” het die man gesê.

Die kleremaker het gedoen wat die man gesê het. Elke aand het hy uitgegaan en na die 
hemelruim gekyk. En wat dink jy het hy opgelet? Party nagte was baie donker en ander nagte 
was weer ligter. Wat het snags met die hemelruim gebeur? Wat het verander?

Die kleremaker het gesien dat die maan sy vorm verander van lank en maer na rond en vet. 
Toe het hy geweet dat die man nie ’n regte man was nie, maar dat die man die maan was wat 
twee nuwe silwerige kledingstukke nodig gehad het sodat hy elke aand kon skyn soos hy van 
vorm verander.

Mondelinge woordeskat
kleremaker: iemand wat klere maak
kliënt: iemand wat items by ’n winkel koop
verbasing: met groot verwondering
verward: wanneer jy iets nie mooi verstaan nie
verander: as iets nie dieselfde is bly nie
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3. Dag en nag: GB, bladsy 31 

Lees saam en bespreek
• Wanneer is dit lig? Wanneer is dit donker?
• Wat is sommige dinge wat jy in die dag en in die nag 

doen/sien?

Onthou, die Grootboek-bladsye is ook in die LAB, so 
leerders kan volg soos jy lees.

4.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

5.  Die eu-klank: LAB,  
bladsy 126 

1. Warm op
2. Speel Simon sê
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8. Liggaamsopvoeding (buite) 

6. Handskrif 

1. Ontwikkel lateraliteit deur speletjies en bewegings waar 
leerders van kant tot kant beweeg

• Spring na links/regs.
• Buig na links/regs.
• Draai na links/regs.
• Skop ’n bal met verskillende voete.
• Gooi ’n bal met verskillende hande.

2. Speel ander tradisionele sirkelspeletjies

• Kopieer die nuwe patroon 
en sin in jou oefenboek.

• Maak ’n kolletjie bokant die 
twee letters waarop jy die 
trotsste is.

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Die reus staan by die deur.
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WEEK 7 Dinsdag

1. My nuus 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Aanvangs- 
kennis  

en PSW

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Gedeelde  

Lees  
(begrip)

Luister  
en Praat

Vertel vir jou maat
• Wat doen jy graag in die dag?
• Wat doen jy graag in die nag?
• Van watter tyd in die dag/nag hou jy die meeste?

2. Pare: Dag en nag 

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 32-35 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 1-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.
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WEEK 7Dinsdag

4. Dag en nag (sortering)/Vind uit: LAB, bladsy 127 en 128 

5. Liggaamsopvoeding (binne) 

1. Warm op
2. Aksierympie
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WEEK 7

6. Gedeelde woordbou: LAB, bladsy 129 

Dinsdag

7. Handskrif 

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister.
• Probeer om dit nog netjieser en meer leesbaar te skryf.

Patroon:

Sin:
Die reus staan  
by die deur.
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WEEK 7Dinsdag
8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C 

1. Assesseer die leerders se begrip van dag en nag 
en die vermoë om te sorteer, te vergelyk en te 
klassifiseer

• Voorsien papier en benodigdhede.
• Verduidelik die doel van die plakkaat (om die verskil 

tussen dag en nag te wys).
• Kyk na die voorbeelde in die LAB.
• Leerders moet hul eie tekeninge doen en die uitknipsels 

gebruik.
• Elke item moet duidelik gemerk wees.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 199

9. Aanvangskennis/PSW: Assessering 2: LAB, bladsy 130  

Hierdie aktiwiteit kan vir Kwartaal 4 Aanvangskennis/PSW: Assessering 2 gebruik word. Leerders 
werk in pare en die aktiwiteit vind oor twee Visuele Kunste-lesse plaas (Dinsdag en Woensdag).

1. Twee klein groepies per 
dag vir 15 min elk (sien 
bladsy 2 vir instruksies)

2. Die res van die klas voltooi 
agt Onafhanklike Werk-
aktiwiteite gedurende die 
week (15 min per aktiwiteit)
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WEEK 7 Woensdag

• Lees die bladsy vir die leerders.
• Leerders knip die mane op bladsy 131 uit en plak hulle op  

die regte plek in die tabel.

1. Oggendbyeenkoms 

2. Fases van die maan: LAB, bladsy 131 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Aanvangskennis  

en PSW

Gedeelde  
Lees  

(dekodering)

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 32-35 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 2-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.

2021Klasregister
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WEEK 7Woensdag

4. Gedeelde Skryf: Dag en nag 

1. Hersien die kenmerke van ’n lys
• Maak ’n lys van kenmerke: opskrifte, geen 

leestekens, woorde in kleinletters, een 
onder die ander.

• Berei ’n raam voor vir ’n lys en skryf dit op 
die bord. 

2. Skryf twee lyste
• Leerders maak ’n lys van al die dinge wat 

ons in die nag en in die dag in die lug 
sien.

• Skryf hul voorstelle in die raam wat jy 
voorberei het

Opskrif: 
_________________

 Dag Nag

 ________ ________

 ________ ________

 ________ ________

 ________ ________

Opskrif:  Wat ek in die 
hemelruim sien

 Dag Nag

 son maan

 voëls sterre

 skoenlappers uile 

 bye vlermuise

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

6.  Die eu-klank:  
LAB, bladsy 132 

1. Warm op
2. Balanseeroefeninge
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WEEK 7

• Leerders gaan voort met die maak van hulle Dag-en-nag-plakkate (sien bladsy 137).

9. Aanvangskennis/PSW: Assessering 2 (vervolg) 

Woensdag

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A 

7. Handskrif 

•  Kopieer die nuwe patroon en sin in jul 
oefenboeke.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

Patroon:

Sin:
Die seun kreun van 
die pyn in sy voet.

1. Twee klein groepies per 
dag vir 15 min elk (sien 
bladsy 2 vir instruksies)

2. Die res van die klas voltooi 
agt Onafhanklike Werk-
aktiwiteite gedurende die 
week (15 min per aktiwiteit)
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WEEK 7Donderdag
Gedeelde Lees  

(vlotheid  
en reaksie)

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Onafhanklike 
Skryfwerk

Uitvoerende  
Kunste

Klanke en  
Handskrif

1. My nuus 

2. Gedig: Die maan se speletjie 

Leer en oefen die gedig

Die maan se speletjie
Ek is die maan en ek speel ’n speletjie.
Weet jy hoe ek lyk, kan jy my vertel?
Soms is ek rond
’n Groot silwer bal
En soms is ek dun

’n Glimlag so smal
Kyk op in die nagruim
’n Groot lig wat lag
Wanneer die sterretjies uitkom vannag.

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 32-35 

1. Lees die storie saam met 
die leerders

2. Vra die Dag 3-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die 
Grootboek-bladsye in die LAB 
lees.
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WEEK 7

1. Assesseer die leerders se vermoë 
om sinne te skryf

• Kontroleer of leerders idees kan vergelyk 
en verskille kan sien en grammatikaal 
korrekte sinne kan skryf.

• Hierdie aktiwiteit word individueel 
gedoen.

2. Gebruik die nasienrubriek op 
bladsy 193

Donderdag

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

4.  Onafhanklike Skryf:  
Assessering 1:  
LAB, bladsy 133

1. Warm op
2. Vinger- en skoueroefeninge

6. Onafhanklike woordbou: LAB, bladsy 134 
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WEEK 7Donderdag

7. Handskrif: Assessering 1 

9. Uitvoerende Kunste: Stel dag en nag voor  

1. Ontwikkel die leerders se vermoë om idees 
in beweging en klank voor te stel

• Klein groepies wys dag en dan nag in beweging en 
musiek.

• Hulle kan dag-/nag-diere, -insekte, of die 
aktiwiteite wat mense doen, voorstel.

• Hulle kan selfs die son/maan voorstel.

1. Assesseer die leerders se vermoë om 
letters te vorm

• Leerders skryf dieselfde patroon en sin 
as gister en plaas ’n kolletjie bokant hulle 
twee beste letters.

• Kyk na konsekwente vorm, spasiëring en 
helling, sowel as hulle vermoë om goeie 
lettervorming te identifiseer.

• Die aktiwiteit word individueel gedoen.

2. Gebruik die nasienrubriek op 
bladsy 192

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Die seun kreun van 
die pyn in sy voet.
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WEEK 7 Vrydag

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

Oggendbyeenkoms Wiskunde

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Uitvoerende  
Kunste

Aanvangskennis  
en PSW

Klanke en  
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms 

2. Liggaamsopvoeding (buite) 

4.  Vind uit-antwoorde/Onderwyser se storie 

1. Leerders gee terugvoering op die Vind uit-vraag

Antwoord: Mense vertel stories oor groepe sterre. Die antieke Grieke het 
hierdie sterre Die Gordel van Orion genoem en dit as deel van ’n jaggod in 
die lug voorgestel. Die Bapedi noem dit Makolobe (drie wilde varke), die 
Venda noem dit Makhli (renoster) en in Afrikaans is dit Die Drie Konings.

• Oefen ruimtelike oriëntasie deur speletjies in 
afgebakende gebiede te speel, bv. Kat en duiwe, 
Red Rover, Bok in die hok, Hasie, of ’n tradisionele 

speletjie.

3. Deel jou skryfwerk 

Leerders deel hulle skryfwerk met ’n maat.

2021Klasregister
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WEEK 7Vrydag

7. Uitvoerende Kunste: Deel aanbiedings van dag en nag (vervolg)  

2. Onderwyser vertel ’n storie
• Dit kan ’n snaakse storie oor ’n kind van ’n ander planeet wees, 

waar dag nag is, en nag dag is. Die leerders gaan skool toe 
wanneer dit donker is, en slaap in die dag.

• Groepe gaan voort met die aanbiedings van dag en nag (sien bladsy 143

5.  Klankspeletjie: LAB, bladsy 135 

6.  GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)
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Die maanWEEK 8

Oorsig van Week 8

Handskrif
Oefen vier keer 

hierdie week

Klanke: 
Assessering

ei

GBL (1 groep per dag)
Individuele lees: 

Assessering 
Onafhanklike Werk

• Onafhanklike klank-
bladsye

• DBO-boeke bladsye, 
Paarlees

Aanvangskennis & Persoonlike 
en Sosiale Welstand

• Die maan
• Die maan van verlede nag

• Alles oor sterre
• Vind uit: Die eerste vlug

Visuele Kunste 
Maak ’n ruimteskip 
van afvalmateriaal

Uitvoerende 
Kunste

Dramatiseer die 
maanlanding

Liggaams-
opvoeding 

(binne)
Speletjies, 

aksierympies en 
bewegings

Liggaams-
opvoeding (buite)

Sportdag Gedeelde-/
Onafhanklike Skryf: 

Assessering
My nuus

Paarwerk
Volg instruksies

Gedig
Vyf 

ruimtevaarders

Hardoplees-storie
Om op die maan te loop

Leesbegrip: Assessering
Om op die maan te loop

Tema:  
Die naghemel

Week 8:  
Die maan

Le
es

G
ro

ep
be

ge
le

ide Mondeling
Leesw

erk

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Lew
ensvaardigheid
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Die maan WEEK 8

Voorbereiding
• Alle assesserings vir Kwartaal 4 behoort hierdie week voltooi te word. Laat die leerders toe om 

al die assesseringstake te voltooi, al beteken dit jy moet die tydrooster vir die daaropvolgende 
lesse aanpas.

• Maak flitskaarte van die sigwoorde of skryf hulle op die swartbord.

 
ruimtevaarder

 
ruimteskip/-tuig

 
voetspoor

 
aarde

 
vir altyd

• Skryf die Onafhanklike Werk-skedule op die swartbord.

Onafhanklike Werk
1. LAB, bladsy 155
2. LAB, bladsy 156
3. LAB, bladsy 157
4. LAB, bladsy 158
5. LAB, bladsy 159
6. Reënboog-Werkboek vir Huistaal Boek 2, bladsy 125 
7.  Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid Boek 2, 

bladsy 61
8. Kontroleer en voltooi alle werk.

Opsioneel: Lewensvaardigheid Boek 2: Oefening 63 –  
Die son en maan; Sterre

Gids tot Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
Twee klein groepe word elke dag vir 15 minute elk gesien. (Sien bladsy 2 vir instruksies.) Die 
leerders voltooi agt Onafhanklike Werk-aktiwiteite deur die week (15 minute per aktiwiteit).

Woordeskat
Mondeling woordeskat
ruimtevaarder, krater, stof, blink, vallei, ruimte, ruimtetuig/ruimteskip, module

Sigwoorde
ruimtevaarder, ruimteskip/-tuig, voetspoor, aarde, vir altyd

Klankwoorde
klei, trein, klein, reis, vleis, brein, sein, seil, skei, feit
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WEEK 8 Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Aanvangskennis  
en PSW

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

2. Storietyd: Om op die maan te loop 

1. Lees die storie hardop
2. Klasbespreking of bespreking in pare
• Hoeveel mense het al op die maan geloop? Hoe het hulle daar gekom?
• Hoekom lyk dit asof die maan van vorm verander?

2021Klasregister
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WEEK 8Maandag

Om op die maan te loop
Het enige iemand al ooit op die maan geloop? Wat dink jy?
Ja, hulle hét. Twaalf mense het al op die maan geloop. Die eerste twee mense wat op die maan 
geloop het, was Neil Armstrong en Buzz Aldrin. In 1969 is hulle met ’n ruimtetuig maan toe 
en het daarna weer veilig teruggekom aarde toe. Almal het op televisie gekyk hoe hulle op 
die maan loop. Mense wat in die ruimte in gaan, word ruimtevaarders genoem. Hierdie twee 
ruimtevaarders het klippe en stof van die maan versamel om na die aarde toe terug te bring 
sodat ons meer oor die maan kon uitvind. Hulle het ’n Amerikaanse vlag op die maan geplant 
omdat hulle Amerikaans was.

Sal jy daarvan hou om op die maan te loop? Wat dink jy sal jy sien?
Jy sal sagte grys stof, blink klippe en baie gate in die grond sien. Die gate word kraters 
genome. Party kraters is baie klein en ander is baie groot. Jy sal ook hoë berge en diep valleie 
sien. Jou voetspore sal vir altyd daar bly, want daar is geen wind wat dit kan wegwaai nie. Jy 
kan dalk klein stukkies ys aan die donker kant van die maan kry, maar geen water nie. Daar is 
geen water of lug op die maan nie, en die hemelruim lyk swart, selfs in die dag. Niks kan op die 
maan lewe nie, so jy sal nie enige mense, plante of diere sien nie.

Wanneer kan jy die maan sien?
Die maan is altyd in die lug, maar gedurende die dag skyn die son te helder vir ons om dit 
duidelik te sien. Jy kan egter die maan bykans elke nag sien, tensy dit bewolk is. Maar dit lyk 
vir ons of die maan van vorm verander.

Hoekom, dink jy, lyk dit of die maan sy vorm verander?
Die aarde en die maan is rond en dryf in die ruimte rond. Die maan gaan stadig rondom 
(wentel om) die aarde. Soos wat die maan beweeg, kan jy slegs daardie dele sien waarop die 
son skyn, want die maan het nie sy eie lig nie. Dit laat dit lyk of die maan elke aand van vorm 
verander. Dit is hoekom jy ’n lang, dun maan (sekelmaan) sien wat verander na ’n groter vorm 
(bolmaan) en uiteindelik ’n ronde vorm (volmaan). Daarna begin dit weer elke aand kleiner 
raak totdat dit uiteindelik weer ’n lang, dun vorm het.

Mondelinge woordeskat
ruimtevaarder: iemand wat in die ruimte reis
kraters: ’n groot, diep gat in die grond
voetspore: ’n merk wat jou voet in die grond maak en soos ’n voet lyk
sekelmaan: die lang, dun, geboë vorm van die maan
volmaan: die ronde hele vorm van die maan

Vandag se leesstuk is nie ‘n storie nie, dit is ‘n feitelike teks met vrae en antwoorde.
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WEEK 8 Maandag

3. Die maan: GB, bladsy 36 

Lees saam en bespreek
• Ons weet dat dit lyk asof die maan elke aand van vorm 

verander. Ons weet ook dat die maan rondom die aarde 
wentel. Kyk na hierdie prente om te sien presies wat 
gebeur.

Onthou, die Grootboek-bladsye is ook in die LAB, so 
leerders kan volg soos jy lees.

4.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

5.  Die ei-klank:  
LAB, bladsy 147 

1. Warm op

2. Speel Simon sê
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WEEK 8Maandag

6. Handskrif 

8. Liggaamsopvoeding (buite): Assessering 2: Sportdag 

Hierdie aktiwiteit kan vir Kwartaal 4 Assessering gebruik word wat oor twee LO-lesse gedurende 
die week plaasvind.

1. Assesseer die leerders se vermoë om vaardig en entoesiasties aan wedlope en 
speletjies deel te neem

• Reël ’n reeks aktiwiteite vir ’n sportdag soos:
 – afloswedloop
 – verspring
 – stapresies
 – hardloopresies
 – landloop

• Leerders doen aktiwiteite in groepe vandag 
en Vrydag.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 203

• Kopieer die nuwe patroon en sin in jou 
oefenboek.

• Maak ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

7. Individuele Lees 1: Assessering: Groep A: LAB, bladsy 160 en 161 

1. Assesseer die leerders se vermoë om ’n 
sin te lees wat hulle reeds gesien het

• Roep leerders een vir een uit die groep  
vorentoe om die sinne in die LAB, bladsy 160  
en 161 te lees.

• Leerders kan die leidrade uit die illustrasie op 
die bladsy gebruik.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 190
3. Intussen doen die klas onafhanklike werk

Patroon:

Sin:
Hy lei die skape  
om te gaan wei.
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WEEK 8 Dinsdag

1. My nuus 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Aanvangs- 
kennis  

en PSW

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Gedeelde  

Lees  
(begrip)

Luister  
en Praat

• Ontwikkel leerders se vermoë om instruksies 
te volg deur speletjies soos Simon sê, Hoki 
Koki, ensovoorts te speel.

2. Luister en Praat: Volg instruksies 

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 37-40 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 1-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.
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WEEK 8Dinsdag

4. Neem die maan waar/Vind uit: LAB, bladsy 148 en 149 

5. Liggaamsopvoeding (binne) 

1. Warm op
2. Aksierympie
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WEEK 8

6. Gedeelde woordbou: LAB, bladsy 150 

Dinsdag

7. Handskrif 

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister.
• Probeer om dit nog netjieser en meer leesbaar te skryf.

Patroon:

Sin:
Hy lei die skape  
om te gaan wei.



155

WEEK 8Dinsdag

8. Individuele Lees: Assessering 1: Groep B: LAB, bladsy 160 en 161 

1. Verdeel die in groepe.
2. Verduidelik die taak: Maak ’n 

ruimteskip uit afvalmateriaal.
3. Beplan watter afval om bymekaar te 

maak (byvoorbeeld kartonrolletjies van 
toiletpapier of handdoekrol, tinfoelie, 
plak karton wat uit bokse gesny is, 
koerantpapier, plastiekbottels) .

4. Begin om die ruimteskip te maak 
indien moontlik.

9. Visuele Kunste: Maak ’n ruimteskip 

1. Assesseer die leerders se vermoë om ’n 
sin te lees wat hulle reeds gesien het

• Roep leerders een vir een uit die groep  
vorentoe om die sinne in die LAB, bladsy 160  
en 161 te lees.

• Leerders kan die leidrade uit die illustrasie op 
die bladsy gebruik.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 190

3. Intussen doen die klas onafhanklike werk
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WEEK 8 Woensdag

1. Lees saam
2. Leerders omkring die regte antwoord

1. Oggendbyeenkoms 

2. Alles oor sterre: LAB, bladsy 151 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Aanvangskennis  

en PSW

Gedeelde  
Lees  

(dekodering)

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 37-40 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 1-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die 
Grootboek-bladsye in die LAB lees.
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WEEK 8

5. Liggaamsopvoeding (binne) 

1. Warm op
2. Balanseeroefeninge

Woensdag

4. Onafhanklike Skryf: Assessering: LAB, bladsy 153 

1. Assesseer die leerders se vermoë om grammatikaal korrekte 
sinne te skryf en hulself skriftelik uit te druk

• Leerders werk op hulle eie.
• Assessering vind oor twee dae plaas (Woensdag en Donderdag).

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 193
3. Intussen doen die klas onafhanklike werk

6. Die ei-klank: LAB, bladsy 152 
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WEEK 8

• Laat leerders toe om hul ruimteskepe te voltooi. Elke groep kan vir die klas wys wat hulle 
geskep het.

9. Maak ’n ruimteskip (vervolg) 

Woensdag

7. Handskrif 

• Kopieer die nuwe patroon en sin in jul 
oefenboeke.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

8. Individuele Lees: Assessering 1: Groep C: LAB, bladsy 160 en 161 

1. Assesseer die leerders se vermoë om ’n sin te lees wat hulle reeds gesien het
• Roep leerders een vir een uit die groep vorentoe om die sinne in die LAB, bladsy 160 en 161 

te lees.
• Leerders kan die leidrade uit die illustrasie op die bladsy gebruik.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 190
3. Intussen doen die klas onafhanklike werk

Patroon:

Sin:
Ek gebruik speelklei 
om ‘n trein te vorm.
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WEEK 8Donderdag
Gedeelde Lees  

(vlotheid  
en reaksie)

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Onafhanklike 
Skryfwerk

Uitvoerende  
Kunste

Klanke en  
Handskrif

1. My nuus 

2. Telrympie: Vyf ruimtevaardertjies 

Vyf ruimtevaarders
Vyf ruimtevaarders vlieg na ’n ster
Die eerste een sê: Sjoe, dis baie ver!
Die tweede een sê: ’n Klein planeet, kyk gou.
Die derde een sê: Dit is seker Pluto.
Die vierde een sê: Kyk die rooi planeet.

Die vyfde een sê: Dis Mars, dit moet jy weet!
Klim op ons ruimteskip
Waarheen sal ons gaan?
Wag vir die aftelling,
Ons gaan na die maan!

3. Leesbegrip: Assessering 1: LAB, bladsy 145 

1. Assesseer die leerders se vermoë om te verstaan wat 
hulle lees

• Leerders lees weer ’n storie in die LAB (bladsy 141-144) en 
beantwoord dan die vrae.

• Lees die vrae hardop, maar moenie die antwoorde bespreek nie.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 191
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4.   Onafhanklike Skryf: Assessering 2 (vervolg): LAB, bladsy 153

• Leerders voltooi hulle tekening en sinne.

5. Liggaamsopvoeding (binne) 

1. Warm op
2. Vinger- en skoueroefeninge

6. Klanke: Assessering 1: LAB, bladsy 154 

1. Assesseer leerders se vermoë om na klanke 
in woorde te luister en die ooreenstemmende 
letters te skryf

• Hierdie aktiwiteit word individueel gedoen.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 189
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7. Handskrif 

9. Uitvoerende Kunste: Dramatiseer ’n landing op die maan 

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister 
in jul oefenboeke.

• Probeer om dit nog netjieser en meer 
leesbaar te skryf.

8. Individuele Lees: Assessering 1: Groep D: LAB, bladsy 160 en 161 

1. Assesseer die leerders se vermoë om ’n 
sin te lees wat hulle reeds gesien het

• Roep leerders een vir een uit die groep  
vorentoe om die sinne in die LAB, bladsy 160  
en 161 te lees.

• Leerders kan die leidrade uit die illustrasie op 
die bladsy gebruik.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 190
3. Intussen doen die klas onafhanklike werk

Patroon:

Sin:
Ek gebruik speelklei 
om ‘n trein te vorm.
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WEEK 8 Vrydag

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

Oggendbyeenkoms Wiskunde

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Uitvoerende  
Kunste

Aanvangskennis  
en PSW

Klanke en  
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms 

2. Liggaamsopvoeding: Assessering 2 (vervolg) 

4. Vind uit-antwoorde/Onderwyser se storie 

1. Leerders gee terugvoering op die Vind uit-vraag
Antwoord: Twee broers, Orville en Wilbur Wright, het die eerste 
aangedrewe vliegtuig uitgevind en gevlieg. Hulle het vir vier jaar 
geëksperimenteer voordat hulle suksesvol was. Die vliegtuig is 
uit hout en doek gemaak. Die bestuurder het op die onderste 
vlerk, langs die enjin, gelê. Hulle vliegtuig is nou in ’n museum in 
die VSA.

• Voltooi die assessering wat Maandag tydens Liggaamsopvoeding begin is (sien bladsy 151).

3. Deel jou skryfwerk 

• Pare lees die sinne wat hulle gister geskryf het vir mekaar.

2021Klasregister
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5. Klanke: Assessering 2 (Diktee): LAB, bladsy 155 

1. Assesseer die vermoë om 
klankkennis te gebruik om 
woorde te skryf

2. Dikteer die woorde duidelik, 
herhaal dit slegs een keer en 
gee tyd vir leerders om die 
woorde te skryf

3. Gebruik die nasienrubriek op 
bladsy 189

Vrydag

7. Dramatisering van ’n landing op die maan (vervolg) 

2. Onderwyser vertel ’n storie
• Maak ’n storie op oor ruimtevaarders wat met 

’n ruimteskip Mars toe gaan. Hulle kan verskeie 

avonture hê. Beskryf wat hulle vind.

• Leerders gaan voort om 'n landing op die maan te dramatiseer.

6. Individuele Lees: Assessering 1: Groep E: LAB, bladsy 160 en 161 

1. Assesseer die leerders se vermoë om ’n 
sin te lees wat hulle reeds gesien het

• Roep leerders een vir een uit die groep 
vorentoe om die sinne in die LAB, bladsy 160 
en 161 te lees.

• Leerders kan die leidrade uit die illustrasie op 
die bladsy gebruik.

2. Gebruik die nasienrubriek op bladsy 190
3. Intussen doen die klas onafhanklike werk

sein trein

brein eier

vleis



164

NuwejaarsdagWEEK 9

Oorsig van Week 9

Handskrif
Oefen vier keer 

hierdie week

Klanke
Hersiening: 

ie en ei

GBL (1 groep per dag)
Lees uit storieboek of ander 

gegradeerde leesboekies
Onafhanklike Werk

• Vyf bladsye in LAB
• Twee bladsye in DBO-

werkboeke

Aanvangskennis & Persoonlike 
en Sosiale Welstand
• Nuwejaarsvieringe

• Kyk terug
• Nuwejaarsvoornemens

• Vind uit: Chinese Nuwejaar

Visuele Kunste 
Maak ’n ster

Uitvoerende 
Kunste

Reageer op musiek

Liggaams-
opvoeding 
(binnehuis)
Speletjies, 

aksierympies en 
bewegings op 

musiek

Liggaams-
opvoeding (buite)

Tradisionele 
speletjies

Gedeelde Skryf
Ek is ’n ster

Onafhanklike Skryf
Ek is ’n ster

Paarwerk
Oop vrae 

Gedig
Blinkoogsterretjie

Hardoplees-storie
Klein Ster

Gedeelde Lees
Klein Ster

Tema:  
Godsdienstige 
dae en ander 
spesiale dae

Week 9:  
Nuwejaarsdag

Le
es

G
ro

ep
be

ge
le

ide Mondeling
Leesw

erk

Sk
ry

fw
er

k

Klanke

Lew
ensvaardigheid
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Nuwejaarsdag WEEK 9

Voorbereiding
• Nuwejaarsdag word deur die meeste Suid-Afrikaners gevier. As die meerderheid van die kinders 

in jou klas ’n beduidende godsdienstige dag teen die einde van die jaar het (byvoorbeeld 
Kersfees of Hannukah), fokus dan daarop in die volgende (laaste) week. Maak seker dat 
dit inklusief gedoen word sodat alle leerders erken word selfs al het hulle verskillende 
geloofsoortuigings.

• Maak flitskaarte van die sigwoorde of skryf hulle op die swartbord.

 
vir altyd skyn

 
goeie dade

 
groter

 
helderder

 
gaafste

• Skryf die Onafhanklike Werk-skedule op die swartbord.

Onafhanklike Werk
1. LAB, bladsy 177
2. LAB, bladsy 178
3. LAB, bladsy 179
4. LAB, bladsy 180
5. LAB, bladsy 181
6.  Reënboog-Werkboek vir Huistaal Boek 2,  

bladsy 126-127
7.  Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid Boek 2, 

bladsy 63
8. Kontroleer en voltooi alle werk.

Addisioneel: In Week 9 en 10 voltooi leerders enige 
aktiwiteite van die Reënboogwerkboeke wat nie voltooi 
is nie.

Gids tot Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
Twee klein groepe word elke dag vir 15 minute elk gesien. (Sien bladsy 2 vir instruksies.) Die 
leerders voltooi agt Onafhanklike Werk-aktiwiteite deur die week (15 minute per aktiwiteit).

Woordeskat
Mondeling woordeskat
voorneme, doelwitte, vieringe, partytjie, Durban, Kaapstad, Johannesburg

Sigwoorde
skyn, goeie dade, groter, helderder, gaafste

Klankwoorde
sien; sein; vlies; vleis; siel; seil; wie; wei; tien; trein
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WEEK 9 Maandag

1. Oggendbyeenkoms 

Aanvangskennis  
en PSW

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Klein Ster
Het jy geweet dat elkeen van ons ’n spesiale ster in die lug het wat aan ons behoort? Elke keer 
wat ons ’n goeie daad of iets wat gaaf is doen, word ons spesiale ster ’n klein bietjie groter en 
’n klein bietjie helderder!

2. Storietyd: Klein Ster 

1. Lees die storie
2. Leerders beantwoord hierdie vra
• Hoekom was die ster in die storie so klein?
• Wat kon vir Klein Ster groot en helder laat 

word?

2021Klasregister
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WEEK 9Maandag

Eendag was daar ’n baie klein sterretjie in die lug. Hierdie sterretjie was só klein dat jy dit 
skaars kon sien, so dit is Klein Ster genoem. Daar was so baie sterre wat in die nag geskyn het, 
dat jy nooit almal kon tel nie. Al hierdie sterre was baie groter en helderder as Klein Ster. Klein 
Ster het hartseer gevoel om na al hierdie groot, helder sterre te kyk en het hulle probeer tel.

Op ’n dag het Klein Ster vir Ma Ster gevra: “Hoekom is ek so klein? Wanneer sal ek groter 
word? Ek wil baie groot wees en helder in die hemelruim skyn.”

“Jy moet net ’n bietjie geduldig wees,” het Ma Ster gesê. “Kyk daar onder na die kind aan wie 
jy behoort. Elke keer wat hierdie kindjie ’n goeie daad verrig of gaaf is teenoor iemand, sal jy 
’n bietjie groter en ’n bietjie helderder word. Eendag gaan jy baie groot en baie helder wees en 
baie lig uitstraal.”

“Ek hoop so,” het Klein Ster gesê terwyl hy Aarde toe kyk om sy kindjie te sien.

Klein Ster het gekyk hoe sy kindjie begin grootword. Eers was die kindjie ’n piepklein babatjie 
en daarna het hy begin loop en praat. Klein Ster kon nie wag om sy kindjie se eerste goeie 
daad te sien sodat hy ’n bietjie groter en helderder kon word nie.

Klein Ster wou so groot en helder wees soos die grootste ster wat hy in die hemelruim kon 
sien. Hierdie ster was baie groter en baie helderder as selfs Klein Ster se ma. Sy lig het baie 
ver geskyn en dit het die donkerste plekke in die nag verlig. Sy lig het die Aarde bedags verlig 
en die maan snags.

“Aan wie het hierdie groot, helder ster behoort?” het Klein Ster gevra.

“Dit moes aan die gaafste, wonderlikste persoon wat ooit op die aarde gebly het, behoort het 
om só groot te wees en só helder te kan skyn,” het Ma Ster gesê.

Ek wonder wie kon dit wees. Wat dink jy?

Woordeskat
helder: vol lig; nie dof nie
skyn: lig gee
daad: iets wat jy doen
gaaf: iemand wat omgee, is gaaf en behulpsaam teenoor ander mense
wonderlik: iemand wat baie goed is
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3. Nuwejaarsdag: GB, bladsy 41 

1. Lees die teks saam met die klas
2. Bespreek hierdie vrae
• Hoe lank is ’n jaar?
• Wat is ’n nuwe jaar?
• Wat gebeur in die nuwe jaar? (nuwe onderwyser, nuwe 

klas, nog ’n verjaarsdag …)
• Wat is Nuwejaarsdag se datum?
• Hoekom dink jy, is mense gelukkig op Nuwejaarsdag?  

(Dis ’n kans om dinge beter te doen/anders/meer geluk 
te hê.)

Onthou, die Grootboek-bladsye is ook in die LAB, so 
leerders kan volg soos jy lees.

4.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

5.  Die ie- en ei-klank:  
Hersiening: LAB,  
bladsy 167 

1. Warm op
2. Speel Simon sê
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6. Handskrif 

8. Liggaamsopvoeding (buite) 

• Vra leerders van watter speletjies hulle hou 
om te speel.

• Kies een om vandag met die klas te speel 
en ’n ander een op Vrydag. Moontlikhede 
sluit in: sagtebal, basketbal, Wolf, wolf, hoe 
laat is dit?, Kat en muis, jukskei, dibeke, 
kho-kho.

• Kopieer die nuwe patroon en sin in jou 
oefenboek.

• Maak ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Ek dink met  

my brein.
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WEEK 9 Dinsdag

1. My nuus 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Aanvangs- 
kennis  

en PSW

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Gedeelde  

Lees  
(begrip)

Luister  
en Praat

Hou ’n klasbespreking gebaseer op hierdie vrae
• Wat kan ons doen om ons spesiale ster helderder te laat skyn en groter te laat groei?
• Ken jy enige iemand wat baie gaaf is? Wat doen hy of sy?
• Watter goeie dade het jy al vir jou familie of vriende 

gedoen? Hoe het dit gevoel?
• Watter goeie dade het jou familie al vir jou gedoen?  

Hoe het jy gevoel?
• Het jy al ooit ’n goeie daad vir ’n dier gedoen?  

Wat was dit?
• Wat leer die storie vir ons?

2. Luister en Praat: Oop vrae 

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 42-45 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 1-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.
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4. ’n Terugblik op hierdie jaar/Vind uit: LAB, bladsy 168-169 

5. Liggaamsopvoeding (binne) 

1. Warm op
2. Aksierympie
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6. Gedeelde woordbou: LAB, bladsy 170 

7. Handskrif 

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister.
• Probeer om dit nog netjieser en meer leesbaar te skryf.

Patroon:

Sin:
Ek dink met  

my brein.
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8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D 

1. Demonstreer op die bord hoe om ’n ster 
te teken

• Sien idees op LAB, bladsy 171

2. Leerders teken en kleur in of verf hulle sterre
• Knip hulle uit en hang hulle op.

Toerusting per leerder: papier (A4-grootte of groter), 
potlood, liniaal, vetkryte of verf.

9. Visuele Kunste: LAB, bladsy 171 

1. Twee klein groepies per 
dag vir 15 min elk (sien 
bladsy 2 vir instruksies)

2. Die res van die klas voltooi 
agt Onafhanklike Werk-
aktiwiteite gedurende 
die week (15 min per 
aktiwiteit)
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1. Oggendbyeenkoms 

1. Lees die bladsy vir die leerders
• Praat oor die voorbeelde.
• Praat oor die behoefte om dinge beter te doen en hoekom.

2. Bespreek jou voornemens met ’n maat

2. Nuwejaarvoornemens: LAB, bladsy 172 

Visuele  
Kunste

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Klanke en  
Handskrif

Oggendbyeenkoms Wiskunde
Aanvangskennis  

en PSW

Gedeelde  
Lees  

(dekodering)

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 42-45 

1. Lees die storie saam met die 
leerders

2. Vra die Dag 2-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die Grootboek-
bladsye in die LAB lees.
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4. Gedeelde Skryf: Ons is sterre! 

1. Berei vooraf ’n skryfraam voor

2. Leerders dink aan hoekom hulle 
spesiaal is

• Die dinge wat ons laat goed voel 
oor onsself

• Die dinge waarmee ons goed is
• Die dinge wat ons gelukkig maak
• Die dinge wat ons doen om ander 

gelukkig te maak
• Die mense vir wie ons lief is
• Die mense teenoor wie ons gaaf is
• Die diere teenoor wie ons gaaf is
• Die dinge wat ons doen om ons 

gemeenskap/skool/familie te help

3. Gebruik leerders se voorstelle 
om die skryfraam in te vul

Opskrif: Ek is ‘n ster!
Ek is ‘n ster, want: 
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
5. _______________________
6. _______________________
7. _______________________

Opskrif: Ek is ‘n ster!
Ek is ‘n ster, want:
1. Ek is goed met tel.
2. Die dinge wat ek graag doen, is………..
3.  Die dinge wat ek doen om ander 

gelukkig te maak, is ………
4. Die mense vir wie ek lief is, is………
5. Ek is gaaf teenoor ……
6.  Die diere teenoor wie ek gaaf 

is ……….
7. Ek help ………….

5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

6.  Die ie- en ei-klank:  
Hersiening:  
LAB, bladsy 173 

1. Warm op
2. Balanseer-

oefeninge
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• Laat leerders toe om hulle sterre te voltooi, uit te knip en uit te stal.

9. Visuele Kunste: Teken ’n ster (vervolg) 

Woensdag

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A 

7. Handskrif 

• Kopieer die nuwe patroon en sin in jul 
oefenboeke.

• Plaas ’n kolletjie bokant die twee letters 
waarop jy die trotsste is.

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 
vir instruksies)

2. Die res van die klas voltooi 
agt Onafhanklike Werk-
aktiwiteite gedurende die 
week (15 min per aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Die tier is ‘n baie 

sterk dier.
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Gedeelde Lees  

(vlotheid  
en reaksie)

Wiskunde
Luister  

en Praat
Oggendbyeenkoms

Liggaams-
opvoeding

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Onafhanklike 
Skryfwerk

Uitvoerende  
Kunste

Klanke en  
Handskrif

1. My nuus 

2. Rympie: Blinkoogsterretjie 

Blinkoogsterretjie
Blinkoogsterretjie, sê vir my
Hoe kan ek jou in die hande kry?
As ek op my tone strek
Is jy nog veel hoër as ek
Blinkoogsterretjie, sê vir my
Hoe kan ek jou in die hande kry?

3. Gedeelde Lees: GB, bladsy 42-45 

1. Lees die storie saam met 
die leerders

2. Vra die Dag 3-vrae in die 
Grootboek

Onthou, leerders kan ook die 
Grootboek-bladsye in die LAB 
lees.
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5.  Liggaamsopvoeding  
(binne) 

4.  Onafhanklike skryf:  
LAB, bladsy 174

1. Warm op
2. Vinger- en skoueroefeninge

6. Onafhanklike woordbou: LAB, bladsy 175 
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7. Handskrif 

9. Uitvoerende Kunste: Beweeg op musiek 

Ontwikkel die leerders se vermoë om in woorde en 
beweging op musiek te reageer
• Speel ’n verskeidenheid van musiek op jou slimfoon of ’n 

musiekspeler.
• Vra na elke musiekstuk aan die leerders hoe die musiek hulle 

laat voel het.
• Speel dit weer en laat die leerders toe om op tyd saam met 

die musiek te beweeg, op enige manier wat hulle wil.
• Probeer om ’n verskeidenheid van musiek te hê, tradisioneel, 

modern, ensovoorts.

• Kopieer dieselfde patroon en sin as gister.
• Probeer om dit nog netjieser en meer 

leesbaar te skryf.

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)

Patroon:

Sin:
Die tier is ‘n baie 

sterk dier.
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WEEK 9 Vrydag

Liggaams-
opvoeding

Gedeelde 
Skryfwerk

Oggendbyeenkoms Wiskunde

GBL en  
Onafhanklike  

Werk

Uitvoerende  
Kunste

Aanvangskennis  
en PSW

Klanke en  
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms 

2. Liggaamsopvoeding (buite) 

4. Vind uit-antwoorde/Onderwyser se storie 

1. Leerders gee terugvoering op die Vind uit-vraag

Antwoord: Met Chinese Nuwejaar kry die kinders rooi  
koeverte met geld om hulle goeie geluk toe te wens.  
Die Chinese Nuwejaar word met volmaan tussen 21 Januarie  
en 20 Februarie gevier.

• Speel ’n ander tradisionele- of sirkelspeletjie as op Maandag (sien bladsy 169).

3. Deel jou skryfwerk 

• Leerders lees hulle skryfwerk van gister vir mekaar.

2021Klasregister
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WEEK 9Vrydag

7. Uitvoerende Kunste: Beweeg op musiek (vervolg) 

2. Onderwyser vertel ’n storie
• Vertel vir die leerders ’n storie wat ’n godsdienstige 

viering vier waarmee die meeste van die leerders 
bekend is, byvoorbeeld die storie van Kersfees.

• Herhaal Donderdag se aktiwiteit (sien bladsy 179). Gebruik ander musiek, indien moontlik.

5. Klankspeletjie: LAB, bladsy 176 

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E 

1. Twee klein groepies per dag 
vir 15 min elk (sien bladsy 2 vir 
instruksies)

2. Die res van die klas voltooi agt 
Onafhanklike Werk-aktiwiteite 
gedurende die week (15 min per 
aktiwiteit)
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WEEK 10 Hersiening

Liggaamsopvoeding 
(binne)

Speletjies, rympies 
en aktiwiteite van 

Kwartaal 4

Klanke
Hersienings-
aktiwiteite

Handskrif
Hersienings-
aktiwiteite

Aanvangskennis 
en Persoonlike en 
Sosiale Welstand

Aktiwiteite in 
Reënboog-

Werkboek vir 
Lewensvaardigheid

Lees, skryf en klanke
Aktiwiteite in Reënboog-

Werkboek vir Huistaal 

Gedeelde 
Skryf

Vrye keuse 

Hardoplees-storie
Lees weer die leerders se 

gunsteling-storie van die kwartaal 

Gedeelde Lees
Lees weer uitgesoekte 

stories van die 
kwartaal of jaar Visuele Kunste 

Vrye keuse

Hierdie tema strek oor al vier kwartale. Koppel dit aan publieke vakansiedae of 
gemeenskapsvieringe wat deur die kwartaal plaasvind. Die laaste week, of weke, van elke 
kwartaal fokus altyd op een aspek van hierdie tema. In hierdie kwartaal was die fokus in Week 9 
Nuwejaarsdag, wat ’n inklusiewe tema is waarmee alle leerders kan indentifiseer.

Fokus is Week 10 op ’n spesiale dag of vakansiedag wat vir die spesifieke leerders in jou klas 
of gemeenskap betekenisvol is. Dit kan ’n godsdienstige vakansie soos Kersfees, Hannukah of 
Eid wees, ’n spesiale dag soos Mandeladag, of ’n spesiale skooldag soos die laaste dag van die 
skooljaar. Dit is belangrik om alle besprekings inklusief te hou sodat al die leerders gemaklik voel 
om oor hulle eie ervarings te praat.

Vaslegging- en hersieningsweek
Hierdie is ’n hersieningsweek; daar is dus geen gestruktureerde dagprogram nie. Jy sal voorstelle 
vir hersieningsaktiwiteite vind wat enige tyd gedurende die week gedoen kan word.

Oorsig van Week 10

Tema:  
Spesiale dae 
Week 10:  
‘n Spesiale 

vakansiedag

Mondeling

Leesw
erk

Skryfw

er
kKlanke

Le
w

en
sv

aa
rd

ig
he

id
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WEEK 10Hersiening

1. Hersieningsaktiwiteite vir Storietyd  

• Vertel ’n storie wat pas by die tema wat jy gekies het.
• Laat leerders ’n storie kies wat hulle graag wil hê jy weer moet lees.
• Vra na die tyd een of twee leerders om ’n ander storie weer te 

vertel.
• Pare vertel ’n gunsteling-storie vir hul maat.
• Sê rympies of gediggies individueel of in klein groepies op.

2. Hersieningsaktiwiteite vir Gedeelde Lees  

• Lees weer die stories in die Grootboek wat 
die leerders hierdie kwartaal baie geniet het.

• Lees die stories sonder om na die inleidende 
vrae te verwys.

• Ruil rolle om met leerders wat die 
“onderwyser” vir verskillende stories kan 
wees.

• Lees weer die stories van vroeër die jaar. 
Leerders met minder selfvertroue kan dalk 
daarvan hou om die “onderwyser” vir stories 
van Kwartaal 1 of 2 te wees.

3. Hersieningsaktiwiteite vir Klanke 

• Herhaal woordbouaktiwiteite.
• Speel weer die Vrydag-klankspeletjies.
• Groepe doen sorteringsaktiwiteite met die 

flitskaartwoorde, byvoorbeeld: soek tien 
vierletterwoorde; sorteer hierdie tien woorde in 
alfabetiese volgorde; soek vyf woorde wat met 
X begin, ensovoorts.

• Verseker dat alle Onafhanklike Werk-bladsye in 
die LAB voltooi word. Kontroleer of dit korrek 
gedoen is.

• Klanke-aktiwiteite in DBO-werkboek.
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WEEK 10

Leerders kan enige onvoltooide bladsye in die DBO-werkboek 
voltooi. Die volgende bladsye in die DBO-werkboek is veral geskik 
vir die temas wat in hierdie kwartaal behandel word. Party aktiwiteite 
is meer as net potlood-en-papier-aktiwiteite en sluit teken-, 
opvoering- en besprekingsaktiwiteite in.
• Huise: Aktiwiteit 49-52, bladsy 34-41, DBO-werkboek
• Prentekaarte: Aktiwiteit 53-55, bladsy 42-47, DBO-werkboek
• Water: Aktiwiteit 57-60, bladsy 50-57, DBO-werkboek
• Die hemelruim in die nag: Aktiwiteit 61-63, bladsy 58-63,  

DBO-werkboek

Hersiening

4. Hersieningsaktiwiteite vir Skryf 

• Voorsien lyntjiespapier vir leerders om ’n storie van 
hul keuse te skryf.

• Dit kan ’n storie wees wat op een van die 
Grootboek-stories gebaseer is, of hulle eie storie.

• Vra hulle om te probeer om onbekende woorde te 
klank of om woorde op die woordmuur te gebruik.

5. Hersieningsaktiwiteite vir Aanvangskennis/PSW 

6. Aktiwiteite vir Visuele Kunste 

• Voorsien kunsbenodighede soos vetkryte, 
viltpenne en papier van verskillende 
groottes of kleure.

• Laat leerders toe om self te kies wat hulle 
wil teken.

• Laat leerders hulle werk vir die groep of klas 
wys en verduidelik wat hulle gekies het om 
te teken.
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• Kurrikulumskakels vir elke week word deur ligte blokke aangedui.
• Formele assesseringstake word deur donker blokke aangedui.
• Informele/deurlopende assessering: Merk die blok elke week wanneer jy sien dat die 

meerderheid van die leerders die uitkomste bereik het.
• Maak ‘n nota van enige kinders wat nog sukkel. Jy sal dit weer moet onderrig of meer oefeninge 

aan hierdie kinders moet voorsien.

Luister en Praat: Die leerders is in staat om … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W1 Luister sonder om te onderbreek, vra vrae om duidelikheid 
te kry (Oggendbyeenkoms, storietyd)

W2 Praat oor persoonlike ervarings en gevoelens 
(Oggendbyeenkoms, LV (roete))

W3
Luister na, geniet en reageer op prent- en woordraaisels, 
raaisels en grappies deur taal verbeeldingryk te gebruik 
(geassesseer in UK) 

W4 Neem deel aan besprekings en gee terugvoer namens die 
groep (groepwerk in Geletterdheid en LV) 

W5 Gebruik eenvoudige strategieë om inligting te vind (LV) 

W6 Klassifiseer inligting (L en P)

W7 Luister na instruksies en aankondigings en reageer gepas 
(alle vakke) 

W8 Vertel ‘n bekende storie met ‘n begin, middel en einde, en 
wissel stemtoon en -volume af (LV) 

W9 Beantwoord geslote- en oop-einde vrae (L en P) 

W10 Luister met belangstelling en genot na stories (Storietyd)

W11 Gebruik terminologie soos sin, hoofletter, punt (Gedeelde 
Lees, Dag 2) 

Klanke: Die leerders is in staat om … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W1 Hersien alle enkel- en dubbelklanke wat reeds onderrig is

W2 Herken en gebruik klanke wat uit twee vokale bestaan

W3 Herken meervoude

W4 Bou woorde met aangeleerde klanke

W5 Groepeer algemene woorde in klankfamilies

W6 Leer om tien woorde per week uit die klank-lesse te spel 
(diktee) 

W7 Lees klankwoorde in sinne en ander tekste (Gedeelde Lees, 
GBL, Leesassessering) 

Lees: Die leerders is in staat om … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gedeelde Lees

W1 Lees Grootboeke of ander vergrote teks in klas saam met 
die onderwyser (Gedeelde Lees) 

W2
Identifiseer die aanvanklike probleem in die storie wat 
aanleiding tot die verloop van die storie gee (Storietyd, 
GBL, GL: Dag 1) 

W3 Gebruik leidrade en prente in die boek vir begrip (GBL, GL 
Dag 1, OL-assessering) 

W4 Identifiseer die volgorde van gebeure waarin gelees is (GBL, 
GL Dag 1, LV stories) 

W5 Herken oorsaak en gevolg in ‘n storie (Storietyd, GL: Dag 1, 
L en P) 

W6 Beantwoord hoër-orde vrae (Storietyd, GL:Dag 1, L en P) 

W7 Interpreteer inligting uit plakkate, prente en eenvoudige 
tabelle (LV: Grootboekbladsye) 

Geletterdheid: Deurlopende en formele assessering, Kwartaal 4
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Lees: Die leerders is in staat om … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Groepbegeleide Lees (twee keer per week per groep)

W8 Lees stil uit eie boek in GBL

W9 Gebruik klanke, kontekstuele leidrade en sigwoorde tydens 
lees

W10 Monitor self wanneer lees, in beide die area van 
woordherkenning en begrip 

W11 Lees met toenemende vlotheid en uitdrukking/gevoel 

W12 Toon begrip vir leestekens wanneer hardop lees (Gedeelde 
Lees, GBL) 

W13
Bou steeds aan ‘n sigwoordeskat uit ‘n formele 
leesprogram, storieboek en Gedeelde Leestekste (Gedeelde 
Lees, GBL) 

Lees in Paar- en Onafhanklike Lees 

W14 Lees hardop vir maat (OS: Lees in pare) 

W15 Lees eie en ander se skryfwerk, begin om foute te korrigeer 
(Deel ons skryfwerk) 

W16 Lees boeke in Gedeelde Lees-sessies en ander boeke (OS: 
Lees in pare) 

Handskrif: Die leerders is in staat om … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W1 Hou potlood en kryt reg vas 

W2 Vorm kleinletters en hoofletters korrek en vlot volgens 
grootte en posisie op die lyn 

W3 Kopieer en skryf woorde met die korrekte spasiëring

W4 Kopieer en skryf kort sinne korrek

Skryf: Die leerders is in staat om … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W1
Skryf minstens drie sinne van eie nuus of ‘n kreatiewe 
storie met aangeleerder klanke en algemene sigwoorde, 
hoofletters en punte 

W2 Skryf ‘n oorvertelling (verlede tyd)

W3 Skryf ‘n raaisel (hede)

W4 Plaas sinne in volgorde om ‘n storie te maak (voorsetsels) 

W5 Skryf ‘n storiekaart (opsomming) 

W6 Skryf oor self – hoekom is jy spesiaal (hede) 

W7 Dra idees by vir ‘n klas-skryfaktiwiteit (Gedeelde Skryf) 

W8 Bespreek idees vir skryfwerk met klasmaats (Gedeelde Skryf) 

W9 Skryf en illustreer ‘n sin oor ‘n onderwerp om ‘n boek vir die 
leeshoekie by te dra 

W10 Vorm meervoude van bekende woorde (Gedeelde Skryf) 

W11 Gebruik voorsetsels korrek 

W12 Spel algemene woorde reg 

W13 Begin om hede en verlede tyd korrek in skryfwerk te gebruik 

W14 Bou eie woordbank en persoonlike woordeboek deur die 
eerste letter van ‘n woord te gebruik 

W15 Organiseer inligting in ‘n eenvoudige grafiese vorm soos ‘n 
kaart of tydlyn 

Geletterdheid: Deurlopende en formele assessering, Kwartaal 4



 

188

Formele assessering (5 punte) 
Geskrewe: Luisterbegrip 
Week 6, Maandag: LAB bladsy 104 (antwoord geskrewe vrae)

Punteriglyne: Voldoen aan ... 

Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5

dam (1) het vasgesit (1) ‘n houtstomp (1)
gehardloop vir 

hulp (1)
is gered (1)

Luister en Praat 2

Formele assessering (10 punte)
Mondeling: Luisterbegrip
Week 3, Dinsdag: OG bladsy 114

Punteriglyne: Voldoen aan ... 

Geen of een 
kriteria 

Twee kriteria Drie kriteria Vier kriteria Vyf kriteria 

2 4 6 8 10

Kriteria:
• Verstaan die onderwerp en beskryf ‘n gepaste roete
• Beskryf ‘n roete met duidelikheid en gebruik interessante woorde
• Verduidelik die roete in die regte volgorde
• Taalvermoë: korrekte struktuur, breë woordeskat
• Praatvermoë: volume, uitspraak, spoed, vlotheid

Luister en Praat 1

Geletterdheidsassessering, Kwartaal 4   
(moet met die puntestaat ooreenstem) 

Note to teacher: Die assesseringsaktiwiteite, puntetoekennings en punteriglyne is voorstelle en 
mag vervang word om by departementele voorskrifte te pas.
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Informele assessering (5 punte)
Week 1–7: Luister en Praat en ander mondelinge lesse: Klaswaarneming

Punteriglyne: Voldoen aan ... 

Geen of een 
kriteria 

Twee kriteria Drie kriteria Vier kriteria Vyf kriteria 

0 –1 2 3 4 5

Kriteria:
• Luister na ander sonder om hulle te onderbreek
• Volg instruksies en aankondigings
• Neem deel aan rympies, gediggies en liedjies
• Dra by tot klasbesprekings
• Neem deel aan klasbesprekings

Luister en Praat 3

Formele assessering (5 punte)
Week 8, Donderdag: LAB bladsy 154 (skryf letters vir klanke)

Formele assessering (10 punte)
Week 8, Vrydag: LAB bladsy 155 (diktee)

Punteriglyne:
1 punt vir elke korrekte antwoord

Punteriglyne:
2 punte vir elke volledig korrekte woord wat geskryf is
1 punt vir elke gedeeltelik korrekte woord wat geskryf is

Klanke 1

Klanke 2

Geletterdheidsassessering, Kwartaal 4   
(moet met die puntestaat ooreenstem) 
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Formele assessering (10 punte)
Week 8, Maandag tot Vrydag: LAB bladsy 160 en 161 (Individuele hardoplees)

Punteriglyne: Voldoen aan ... 

Geen of een 
kriteria 

Twee kriteria Drie kriteria Vier kriteria Vyf kriteria 

0–1 2 4 5 8

Kriteria:
• Lees teen ‘n goeie pas
• Herken die meeste aangeleerde sigwoorde
• Klank enige onbekende woorde
• Neem kennis van leestekens (wys dat hulle vir betekenis lees)
• Lees met gevoel en vlotheid

Leesbegrip 1

Geletterdheidsassessering, Kwartaal 4   
(moet met die puntestaat ooreenstem) 

Informele assessering (5 punte)
Week 1–7: Woordbouaktiwiteite, diktee-toetste, aktiwiteite

Punteriglyne: Voldoen aan ... 

Geen of een 
kriteria 

Twee kriteria Drie kriteria Vier kriteria Vyf kriteria 

0–1 2 4 5 8

Kriteria:
• Identifiseer aangeleerde klanke
• Breek woorde in klanke op
• Bou woorde met klanke
• Voltooi onafhanklike woordbouaktiwiteite
• Voltooi onafhanklike klankeaktiwiteite

Klanke 3
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Informele assessering (5 punte)
Week 1–7, Maandag tot Vrydag: Klas-/groepwaarneming in Gedeelde Lees en 
Groepbegeleide Leesaktiwiteite

Punteriglyne: Voldoen aan ... 

Geen of een 
kriteria 

Twee kriteria Drie kriteria Vier kriteria Vyf kriteria 

1 2 4 5 8

Kriteria:
• Neem deel aan Gedeelde Lees-lesse
• Neem deel aan Groepbegeleide Lees-lesse
• Lees met ‘n maat in Groepbegeleide Lees
• Kan die meeste aangeleerde sigwoorde herken
• Demonstreer begrip van teks

Leesbegrip 3

Formele assessering (10 punte)
Week 8, Donderdag: LAB bladsy 145 (geskrewe leesbegrip)

Punteriglyne: 
Moenie volsinne verwag nie, merk vir betekenis eerder as korrekte spelling
Vraag 1: want daar is geen lug (1) of water (1) of kos (1) nie
Vraag 2: voetspore (1) en maanmodule (1)
Vraag 3: in ‘n ruimtetuig (1)
Vraag 4: blou (1)
Vraag 5: aanvaar enige redelike antwoorde, byvoorbeeld, die maan is kleiner (1), het geen 
lewendige goed nie (1), het geen water of lug nie (1)

Leesbegrip 2

Geletterdheidsassessering, Kwartaal 4   
(moet met die puntestaat ooreenstem) 
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Informele assessering (5 punte)
Week 1–7 Maandag tot Vrydag: LAB Handskriftake en ander geskrewe werk

Formele assessering (5 punte)
Week 7, Donderdag: OG bladsy 143 (kopieer patroon en sin)

Punteriglyne: Voldoen aan ... 

Handskrif is nie 
aanvaarbaar 

nie

Handskrif is soms 
aanvaarbaar

Handskrif is 
gewoonlik 

aanvaarbaar

Handskrif is 
deurgaans 

aanvaarbaar

Handskrif is 
deurgaans 
uitstekend

1 2 3 4 5

Punteriglyne: Voldoen aan ... 

Geen of een 
kriteria 

Twee kriteria Drie kriteria Vier kriteria Vyf kriteria 

1 2 4 5 8

Kriteria:
• Letterformasie is deurgaans korrek
• Plasing van letters op die lyn is deurgaans korrek
• Spasiëring tussen woorde is konsekwent
• Helling is konsekwent
• Identifiseer beste letters korrek

Handskrif 2

Handskrif 1

Geletterdheidsassessering, Kwartaal 4   
(moet met die puntestaat ooreenstem) 
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Formele assessering (5 punte)
Week 7, Donderdag: LAB bladsy 133 (skryf sinne)

Formele assessering (10 punte)
Week 8, Woensdag en Donderdag: LAB bladsy 153 (skryf sinne)

Punteriglyne: Voldoen aan ... 

Geen of een 
kriteria 

Twee kriteria Drie kriteria Vier kriteria Vyf kriteria 

1 2 4 5 8

Kriteria:
• Skryf twee sinne
• Toon persoonlike reaksie op onderwerp (gaan verby wat in die klas bespreek is)
• Organiseer inligting korrek (dag/nag)
• Leestekens: punte en kommas word korrek gebruik
• Spelling: demonstreer klank- en sigwoordkennis

Punteriglyne: Voldoen aan ... 

Geen of een 
kriteria 

Twee kriteria Drie kriteria Vier kriteria Vyf kriteria 

2 4 6 8 10

Kriteria:
• Skryf drie sinne
• Idees en woordeskat: skryf interessante, maar persoonlike nuussinne
• Leestekens: hoofletters en punte word korrek gebruik
• Grammatika: woordorde, tydsgebruik (verlede tyd), eerste persoon, selfstandige 

naamwoorde en voornaamwoorde word reg gebruik
• Spelling: demonstreer klank- of sigwoordkennis

Skryf 1

Skryf 2

Geletterdheidsassessering, Kwartaal 4   
(moet met die puntestaat ooreenstem) 
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Informele assessering (5 punte)
Week 1–7 Maandag tot Vrydag: Onafhanklike Skryftake, klaswaarneming in Gedeelde 
Skryf-lesse

Punteriglyne: 

Dra nooit by 
tot Gedeelde 

Skryf-lesse nie. 

Dra soms by 
tot Gedeelde 
Skryf-lesse. 

Dra soms by 
tot Gedeelde 
Skryf-lesse. 

Dra dikwels by 
tot Gedeelde 
Skryf-lesse. 

Dra altyd by 
tot Gedeelde 
Skryf-lesse. 

Individuele 
skryfaktiwiteite 

is nie goed 
gedoen nie. 

Individuele 
skryfaktiwiteite 

is soms 
aanvaarbaar.

Individuele 
skryfaktiwiteite 

is op 
aanvaarbare 
standaard.

Individuele 
skryfaktiwiteite 

is op ‘n hoë 
standaard.

Individuele 
skryfaktiwiteite 

is op ‘n 
uitsonderlike 

hoë standaard. 

0 –1 2 3 4 5

Skryf 3

Geletterdheidsassessering, Kwartaal 4   
(moet met die puntestaat ooreenstem) 
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HUISTAAL, KWARTAAL 4, PUNTESTAAT (vir kopiëring)
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• Kurrikulumskakels vir elke week word deur ligte blokke aangedui.
• Formele assesseringstake word deur donker blokke aangedui.
• Informele/deurlopende assessering: Merk die blok wanneer jy sien dat die meerderheid van die 

leerders die uitkomste bereik het.
• Maak ‘n nota van enige kinders wat nog sukkel. Jy sal dit weer moet onderrig of meer oefeninge 

aan hierdie kinders moet voorsien.

Aanvangskennis en PSW: Leerders is in staat om … WEEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Roetines

W1 Bespreek die dag en maand met die klaskalender

W2 Hou die daaglike weerkaart op datum

W3 Bespreek vakansiedae, godsdienstige dae, en ander spesiale dae

Onderwerpe/Temas

W4 Huise: soorte huise; huise om by verskillende weerstoestande te pas; 
waarvan verskillende huise gemaak is

W5 Prentekaarte: wat is ‘n kaart; vind plekke en dinge op ‘n kaart; vind die 
roete van een plek na ‘n ander

W6
Water: gebruike van water (huis en skool); maniere waarop water 
gemors word; waterbesparing; veilige en onveilige drinkwater; berging 
van skoon water; water vir diere en mense

W7 Die naghemel: verandering van dag na nag; hoe die hemelruim lyk; die 
maan; sterre

W8 Godsdienstige en ander spesiale dae: Nuwejaarsdag

Sleutelkonsepte en -vaardighede

W9
Sosiaal-wetenskaplike konsepte: bewaring, oorsaak en gevolg, 
plek, aanpassing, verhoudings, interafhanklikheid, diversiteit en 
individualiteit, verandering, probleemoplossing 

W10 Natuurwetenskaplike konsepte: lewe en leef, energie en verandering, 
materie en materiale, planeet Aarde en verder, interafhanklikheid 

W11 Wetenskaplike prosesvaardighede: ondersoek (waarneem, vergelyk, 
klassifiseer, meet, eksperimenteer, kommunikeer) 

W12 Tegnologiese prosesvaardighede: ondersoek, ontwerp, maak, 
evalueer, kommunikeer

PSW

W13 Sosiale en emosionele gesondheid

W14 Verhoudings met ander mense en die omgewing 

W15 Waardes en houdings 

Uitvoerende kunste: Leerders is in staat om … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Speel speletjies en ontwikkel vaardighede 

W1 Warm die liggaam op 

W2 Voer lokomotoriese bewegings uit: hop, spring, galop, hardloop en 
huppel saam met ‘n maat en verander van rigting 

W3 Voer nie-lokomotoriese bewegings uit: kombineer draai, swaai van die 
arms, buig na die kante en spronge 

W4 Speel handeklapspeletjies met ‘n maat en ontwikkel so fokus en 
koördinasie 

W5 Luister na musiek en beskryf hoe dit hulle laat voel deur woorde soos 
gelukkig, hartseer, ensovoorts te gebruik 

W6 Koel die liggaam af en ontspan 

Lewensvaardigheid: Deurlopende en formele assessering, Kwartaal 4
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Improviseer en interpreteer

W7 Stel voorwerpe en idees in beweging en klank voor, byvoorbeeld, maak 
soos ‘n masjien, ‘n towerwoud, ambulans, sluit raaisels in 

W8
Klaskameropvoering en aanbiedings, byvoorbeeld, dramatiseer ‘n 
storie, voer ‘n Suid-Afrikaanse liedjie/rympie/storie met musiek en 
dramatisering op 

Visuele kunste: Leerders is in staat om … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Skep in 2D

W1 Teken en verf prente wat verband hou met die kwartaal se onderwerpe; 
fokus op die liggaam in aksie, lyn, vorm en kleur 

Skep in 3D

W2
Maak modelle van self in aksie in eie omgewing met klei/speelklei; 
moedig persoonlike uitdrukking, gepaste gebruik van materiaal en 
ruimtelike bewustheid aan 

Liggaamsopvoeding: Leerders is in staat om … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokomotories/nie-lokomotories

W1 Stap, hardloop en huppel deur simbole te gebruik om te verander 
vanaf stap na hardloop of huppel 

W2 Voer nie-motoriese bewegings uit: tol – verskillende bewegings; 
verskillende maniere om te tol: tol alleen en met ‘n maat 

Perseptueel-motories

W3 Sirkelformasie-speletjie (soos slaan die bal) 

Ritme

W4 Speletjie met toue – (twee leerders swaai die tou en ‘n derde spring 
daaroor terwyl die res van die groep rympies sing) 

W5 Volg instruksies, byvoorbeeld gebruik ‘n trom om ‘n ritme-verandering 
aan te dui 

Koördinasie

W6 Handsokker met groot balle 

W7 Voet-oog-koördinasie, groet mekaar deur met voete te raak 

Balans

W8 Loop op toue – agteruit, vorentoe en kant toe met of sonder om voete 
te kruis 

W9 Loop op toue met hande op die kop, hande agter die rûe, hande op 
die heupe 

W10 Staan op tone, hurk, loop op die bal van die voete, loop stadig op die 
hakke

Ruimtelike oriëntasie

W11 Speel speletjies soos Kat tussen die duiwe in ‘n afgebakende area 

W12 Gebruik liggame om nommers 1, 2, 3 of letters A, B, C in ‘n 
menseketting te vorm 

Lateraliteit

W13 Draai op die plek na links en na regs 

W14 Skop die bal na ‘n teiken met die linker-/regtervoet/gooi ‘n bal deur ‘n 
hoepel met die linker-/regterhand 

Sport en speletjies

W15 Speel vangspeletjies soos Kat tussen die duiwe 

W16 Loopresies – loop op tone, loop op hakke, loop met plat voete 

W17 Aflosspeletjies

W18 Hardloop resies (naellope en langer); verspring

Lewensvaardigheid: Deurlopende en formele assessering, Kwartaal 4
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Formele assessering (10 punte)
Week 5, Dinsdag: LAB bladsy 86-87 (voltooi die tabel)

Punteriglyne:

drink was koel af asemhaal vind kos

sebra ✓

kameelperd ✓

olifant ✓ ✓ ✗

seekoei ✓ ✗ ✓

vis ✗ ✗ ✓ ✓

reier ✗ ✗ ✓

krokodil ✗ ✓

• 1 punt vir elke korrekte antwoord (groen merkies).
• 0 punte vir antwoorde wat onoortuigend is (rooi kruisies). Hierdie is nie noodwendig 

verkeerd nie, maar tel nie vir punte nie
• -½ punt vir enige blokkies wat mark verkeerdelik gemerk is (ongemerkte blokkies).

Aanvangskennis/PSW 1

Lewensvaardigheidassessering, Kwartaal 4  
(moet met die puntestaat ooreenstem) 

Die assesseringsaktiwiteite, puntetoekennings en punteriglyne is voorstelle en mag vervang word 
om by departementele voorskrifte te pas.
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Lewensvaardigheidassessering, Kwartaal 4  
(moet met die puntestaat ooreenstem) 

Formele assessering (20 punte) 
Week 7, Dinsdag en Woensdag: LAB bladsy 130 (maak ‘n plakkaat in Visuele Kuns-lesse)

Informele assessering (10 punte)
Week 1–7, Maandag tot Vrydag: Deelname aan nuus, oggendbyeenkomste en 
klasbesprekings

Punteriglyne:

2 3 4 5

Begrip 
van die 
konsepte

Nie in staat om 
dag en nag 
duidelik voor te 
stel nie 

Het donker en 
lig gewys; geen 
byskrifte nie 

Het donker en lig 
gewys; byskrifte 
korrek 

Het donker en lig 
duidelik gewys; 
byskrifte korrek; 
goeie aanbieding 

Prente Slegs 2-3 
uitknipsels 
gebruik

’n Paar 
uitknipsels 
gebruik

Alle uitknipsels 
gebruik 

Alle uitknipsels 
gebruik en ander 
prente bygevoeg 
(geteken of verkry) 

Sortering Slegs 2 korrek 
gesorteer

Meestal korrek 
gesorteer

Alles korrek 
gesorteer

Alles netjies en 
korrek gesorteer

Byskrifte Slegs 1-2 
byskrifte 

Sommige prente 
se byskrifte 
korrek 

Amper al die 
prente se 
byskrifte korrek 

Alle prente se 
byskrifte korrek; 
redelike spelling 

Punteriglyne:

2 3 4 5

Luister na 
ander

Nie in staat om vir 
meer as ‘n paar 
sekondes na ander 
te luister terwyl 
hulle praat nie 

Luister na nader, 
maar is geneig 
om hulle te 
onderbreek 

Luister na ander 
en onderbreek 
hulle selde

Luister na ander 
sonder om hulle 
te onderbreek 

Reageer 
gepas

Reageer selde of 
reageer onvanpas

Reageer soms 
gepas op ander; 
party reaksies is 
onvanpas

Reageer meestal 
gepas teenoor 
ander met lyftaal 
en soms met 
woorde 

Reageer altyd 
gepas en 
empaties soos 
gesien in lyftaal 
en woorde 

Aanvangskennis/PSW 2

Aanvangskennis/PSW 3
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Formele assessering (5 punte)
Week 2, Dinsdag: OG bladsy 43 en 47 (groepe maak ‘n speelhuis)

Formele assessering (5 punte)
Week 6, Dinsdag: LAB bladsy 109 (teken self in water)

Punteriglyne: Voldoen aan ...

Geen  
kriteria nie

Baie min  
kriteria

Sommige 
kriteria

Die meeste 
kriteria

Alle  
kriteria

1 2 3 4 5

Kriteria:
• Het ‘n huis van een of ander aard geskep
• Ontwerp is verbeeldingryk/toon kreatiwiteit
• Die materiaal wat gebruik is, is geskik
• Dis stewig en sorgvuldig gemaak

Punteriglyne: Voldoen aan ...

Geen  
kriteria nie

Baie min  
kriteria

Sommige 
kriteria

Die meeste 
kriteria

Alle  
kriteria

0 –1 2 3 4 5

Kriteria:
• Teken ‘n herkenbare figuur (self) met besonderhede (hare, oë, vingers, ensovoorts)
• Figuur is besig met ‘n herkenbare aksie in die water (swem, roei, visvang)
• Realistiese kleurgebruik
• Goeie beheer oor potlood en kryte (lyne, konstante druk in inkleur)
• Kreatiewe ontwerp wat die volle spasie benut

Visuele Kunste 1

Visuele Kunste 2

Lewensvaardigheidassessering, Kwartaal 4  
(moet met die puntestaat ooreenstem) 
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Formele assessering (5 punte)
Week 4, Donderdag: OG bladsy 87 en 89 (gebruik klank en beweging om ‘n raaisel  
aan te bied)

Punteriglyne: Voldoen aan ...

Geen  
kriteria nie

Baie min  
kriteria

Sommige 
kriteria

Die meeste 
kriteria

Alle  
kriteria

1 2 3 4 5

Kriteria:
• Geheime dier word voorgestel in klank, woorde en/of beweging
• Verbeeldingryke aanbieding
• Aanbieding stel duidelik die teikendier voor
• Paar werk duidelik saam

Uitvoerende Kunste 1

Lewensvaardigheidassessering, Kwartaal 4  
(moet met die puntestaat ooreenstem) 

Informele assessering (5 punte)
Week 1–7: Klaswaarneming

Punteriglyne: Voldoen aan ...

Geen  
kriteria nie

Baie min  
kriteria

Sommige 
kriteria

Die meeste 
kriteria

Alle  
kriteria

0 –1 2 3 4 5

Kriteria:
• Volg instruksies
• Voltooi werk met sorg
• Demonstreer goeie beheer oor skêr, verf en gom
• Ruim na die tyd op
• Druk eie idees uit

Visuele Kunste 3
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Formele assessering (5 punte)
Week 5, Donderdag: OG bladsy 106 en 109 (groepe bied ‘n tradisionele Suid-Afrikaanse 
liedjie of dansie aan)

Informele assessering (5 punte)
Week 1–7: Klaswaarneming

Punteriglyne: Voldoen aan ...

Geen  
kriteria nie

Baie min  
kriteria

Sommige 
kriteria

Die meeste 
kriteria

Alle  
kriteria

1 2 3 4 5

Kriteria:
• Groep was goed voorbereid; het duidelik geoefen
• Het eenstemmig gesing, stemme in harmonie, duidelik en hoorbaar
• Liggaamsbewegings pas by die liedjie
• Liedjie wat deur die groep gekies is, is geskik

Punteriglyne: Voldoen aan ...

Geen  
kriteria nie

Baie min  
kriteria

Sommige 
kriteria

Die meeste 
kriteria

Alle  
kriteria

1 2 3 4 5

Kriteria:
• Neem entoesiasties aan alle aktiwiteite deel
• Wys uitvoerende kunsvaardighede (beweging, stem)
• Toon vermoë om te improviseer (rolspel, verduidelikings)
• Selfversekerde lyftaal (oogkontak, postuur)

Uitvoerende Kunste 2

Uitvoerende Kunste 3

Lewensvaardigheidassessering, Kwartaal 4  
(moet met die puntestaat ooreenstem) 
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Formele assessering (10 punte)
Week 8, Maandag en Vrydag: OG bladsy 151 en 162 (Sportdag)

Punteriglyne: Voldoen aan ...

Geen  
kriteria nie

Baie min  
kriteria

Sommige 
kriteria

Die meeste 
kriteria

Alle  
kriteria

2 4 6 8 10

Kriteria:
• Toon algemene fiksheid en uithouvermoë
• Tempo/spoed is aanvaarbaar
• Koördinasie, persepsueel-motoriese vaardighede is duidelik sigbaar
• Toon deelname en vermoë om in ‘n span saam te werk
• Uitgevoerde lokomotoriese (loop/hardloop en verander) bewegings soos deur sport vereis

Liggaamsopvoeding 2

Formele assessering (10 punte)
Week 6, Maandag: OG bladsy 115 en 125 (vorm alfabetletters met liggame)

Punteriglyne: Voldoen aan ...

Geen  
kriteria nie

Baie min  
kriteria

Sommige 
kriteria

Die meeste 
kriteria

Alle  
kriteria

1 2 3 4 5

Kriteria:
• Leerders werk saam om die letters te vorm
• Ruimtelike oriëntasie: leerders is in staat om herkenbare letters te maak
• Lateraliteit: albei kante van die liggaam word gebruik
• Beweging: bewegings is beheersd
• Goeie balans en stabiliteit is duidelik sigbaar

Liggaamsopvoeding 1

Lewensvaardigheidassessering, Kwartaal 4  
(moet met die puntestaat ooreenstem) 
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Lewensvaardigheidassessering, Kwartaal 4  
(moet met die puntestaat ooreenstem) 

Informele assessering (10 punte)
Week 1–7 Maandag tot Vrydag: Klaswaarneming

Punteriglyne: Voldoen aan ...

Geen  
kriteria nie

Baie min  
kriteria

Sommige 
kriteria

Die meeste 
kriteria

Alle  
kriteria

2 4 6 8 10

Kriteria:
• Neem met entoesiasme deel
• Toon goeie spanbewustheid
• Demonstreer koördinasie, perseptueel motoriese vaardighede, balans, lateraliteit
• Demonstreer toenemende vaardigheidsontwikkeling in sport en speletjies
• Algemene fiksheid en uithouvermoë

Liggaamsopvoeding 3
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Onderwysernotas
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Onderwysernotas



208

Onderwysernotas






