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Ikone wat in hierdie program gebruik word

Luister en Praat

Gedeelde Lees

Groepbegeleide Lees
en Onafhanklike Werk

Lewensvaardigheid

Klanke en Handskrif

Visuele en
Uitvoerende Kunste

Aanvangskennis en
PSW

Oggendbyeenkoms

Wiskunde

skryf of teken

kleur in

knip uit

Afkortings wat gebruik word
Leerderaktiwiteitsboek – LAB
Grootboek – GB
Onderwysersgids – OG
Groepbegeleide Lees – GBL
Onafhanklike Werk – OW
Persoonlike en Sosiale Welsyn – PSW
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Geïntegreerde Huistaal- en Lewensvaardigheidsprogram

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

Leerderaktiwiteitsboek (LAB)
Elke week:
• Gedeelde Lees-storie van GB
• Inligtingsteks van GB
• Aktiwiteitsbladsye vir Skryf, Handskrif en Klanke
• Aktiwiteitsbladsye vir Lewensvaardigheid: Aanvangskennis
en Skeppende Kunste
• Bladsye vir Onafhanklike Werk tydens GBL-periode

Onderwysersgids
Elke week:
• Oorsig-geheuekaart
• Oorsig van voorbereiding, GBL, OW en
assessering
• Hardopleesstorie
• Opeenvolgende lesplanne met foto’s
• Verwysings na bladsye in die
Leerdersaktiwiteitsboek en Grootboek
• Assesseringsaktiwiteite
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Tema-oorsig
Daar word ’n oorsig van die inhoud van elke
tema in die opleidingshandleiding gegee.
Hierdie oorsig bied aan onderwysers
agtergrondinligting oor die tema en idees wat
met die leerders op Graad 1-vlak bespreek
kan word. Die inhoud stem ooreen met die
Lewensvaardigheidskurrikulum. Alle nuttige
woordeskat word uitgelig. Hierdie inhoud dra
by tot die leerders se kennis van die tema en
verseker verrykende Lewensvaardigheidsbesprekings.

Vind uit
Die Vind uit-onderwerp in die LAB moedig die leerders
aan om navorsers te word! Hul algemene kennis
word sodoende uitgebrei en hul begripsvaardighede
word bevorder. Lees die inligting en vrae op Dinsdae
saam met die klas deur. Moedig hulle aan om na die
antwoorde te soek deur iemand te gaan vra, op die
internet met ’n grootmens se hulp daarna te soek of
dit in boeke na te slaan. Laat die leerders op Vrydae
aan die klas terugrapporteer. Vra hulle om die klas te vertel hoe hulle by die
antwoorde uitgekom het. Prys die leerders en spoor hulle verder aan. As
van die leerders die antwoorde nie op hul eie kon opspoor nie, kan hulle
leer by diegene wat dit gekry het. Dit is bevorderlik om hierdie aktiwiteit
aan ouers te verduidelik wanneer u hulle ontmoet. Die ouers kan die
onderwerp met hul kinders bespreek en saamwerk om by die antwoorde
uit te kom.

Liggaamsopvoeding
Riglyne word gegee vir twee Liggaamsopvoedingslesse van 30 minute elk wat elke week buite
onderrig word. Daarby word liggaamsopvoedingsaktiwiteite van 15 minute elk van Maandag tot
Donderdag vir binne geskeduleer. Hierdie bewegings help die leerders om beter te konsentreer
en in die les wat daarop volg, gou aan die werk te kom. Dit word met geletterdheid geïntegreer
deurdat aksierympies wat met klankliedjies verband hou, uitgevoer/aangebied word.
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Klankliedjies
Daar word kort liedjies voorsien vir die letterklank wat onderrig word. U sal
hierdie teken in die OG sien wanneer ’n nuwe liedjie bekendgestel word.
Berei vir die les voor deur vooraf na die liedjie te luister. Om die liedjie
te hoor, stuur die boodskap ‘Hi’ aan die FundaWande-WhatsApp-bot
(060 0170000). Kies die liedjies volgens die alfabet, asook die taal en
die liedjie waarna u wil luister. Die woorde verskyn ook op die skerm.
Onderrig die liedjie gedurende die tyd waarin LO binne onderrig word en
laat die kinders toepaslike aksies/dansies daarmee saam uitvoer.

Begripsvrae vir GBL
Om u te help om die Leesbundel tydens GBL te gebruik, kan ’n stel
begripsvrae vir elke storie in die Leesbundel van die WhatsApp-bot verkry
word. Sê ‘Hi’ vir die bot, kies die GBL-vrae (Leesbundel) en kies dan die
taal, die graad en die storie. U sal sowel letterlike as hoërordevrae oor die
storie ontvang.

Sê Hi! by
060 017 00
00
om hierdie
liedjie te ho
or.

Die onderwyser se storie
Daar word elke week geleentheid gebied dat u ’n verpersoonlikte storie as deel van die PSWprogram aan die leerders vertel. Dit kan oor die spesifiek konteks waarin die kinders hulle
bevind, gestruktureer word. Idees vir gepaste inhoud word in die OG voorsien. Pasop vir te lang
stories – laat eerder ruimte vir ’n klasbespreking.
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Onderrig van Handskrif
Hoekom?
• Om perseptueel-motoriese vaardighede, hand-oog-koördinasie en konsentrasie te ontwikkel.
• Om konsekwente lettervorming, posisionering, spasiëring, sterk potloodbeheer te ontwikkel.
• Om die vermoë te ontwikkel om vinnig, doeltreffend en leesbaar te skryf.
Neem kennis: Handskriflesse leer lettervorming (m.a.w. dit is tegnies). Skryflesse leer hoe om idees
saam te stel en dit op papier te sit.

Hoe?
• In FundaWande word lettervorming met klanke verbind. Die skryf van die letter lê die klank vas
en omgekeerd.
• Handskriftake word in oefenboeke gedoen. Gebruik bladsye soos per distriksinstruksies.
• Stappe in ’n handskrifles:
1. Deel oefenboeke en skerp potlode uit.
2. Verseker goeie postuur, plasing van papier en die regte potloodgreep.
3. Onderwyser skryf die teikenletter op die bord terwyl sy die handbewegings verduidelik.
4. Leerders skryf die letter met hulle vingers op die banke terwyl hulle die handbewegings nasê.
5. Onderwyser skryf weer die letter op die bord en wys die posisionering op die lyne.
6. Leerders skryf een letter. Onderwyser gaan dit na.
7. Leerders voltooi ’n ry met letters.
8. Onderwyser skryf weer ’n keer die letter op die bord en verduidelik die handbewegings.
9. Leerders skryf nóg ’n ry letters en gebruik ’n vinger vir spasiëring.
10. Leerders gebruik ’n sterretjie, ’n kolletjie of ’n sirkel om hulle beste letter te identifiseer.
11. Onderwyser kan ’n patroon voorsien om te kopieer.
12. Daar moet van vroeg af geoefen word om die letters in woorde te gebruik.
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• Die onderwyser stap vir die volle duur van die les deur die klas om na te gaan wat die leerders
doen, die leerders te prys en te help. Kyk vir:
1. Korrekte potloodgreep.
2. Postuur by die bank.
3. Korrekte lettervorming (begin by die regte plek, eindig by die regte plek).
4. Posisionering op die lyne, indien lyne gebruik word.
5. Spasiëring tussen letters in die rye en in die woorde.
6. Drukking van die potlood op die bladsy.
7. Helling/skuinste (konsekwent).

Onderrig van Visuele Kunste (2D)
• Vir die meeste van die Visuele Kunste-lesse (2D) in die Funda Wande-program, moet die
onderwyser die leerders voorsien van papier om op te teken of te verf. Dit kan A4-kopieerpapier
wees, maar groter papier mag ook gebruik word.
• Leerders moet hul name bo-aan hul werk skryf en dit moet in die klaskamer teen ’n aansteekbord
of aan ’n tou wat oor die klas gespan is, uitgestal word.
• As jy nie toegang tot verf en kwaste het nie, probeer om by ’n graad R-klas te leen.
• Laat leerders toe om hulself uit te druk en die storie van hul kuns te vertel.
• Moedig hulle aan om die hele stuk papier vir hul kuns te gebruik en om die gebruik van kleur en
lyn te ondersoek.
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Oorsig van GBL-aktiwiteite vir Graad 1
Groepbegeleide Lees (GBL) is die KABV leesaktiwiteit wat voorsiening maak vir gedifferensieerde
onderrig. Leerders werk in klein groepies van dieselfde vaardigheidsvlak saam met die onderwyser.
Intussen doen die res van die klas Onafhanklike Werk in die LAB. In Kwartaal 1, word GBL stadig
bekendgestel, eers nadat leerders onafhanklike werk bemeester het.

Kwartaal 1
Gedrukte tekskonsepte
Gebruik die LAB of Grootboek en die GTk-kontrolelys.
• Vra die vrae op die kontrolelys.
• Onderrig onbekende konsepte, indien nodig.
Ontluikende Lees
Gebruik Gedeelde Lees-stories of storiebundel.
• Doen die aktiwiteite op die Leesleer.
• As die groep die konsep verstaan, beweeg na die
volgende vlak/aktiwiteit.
• As die groep sukkel, doen meer aktiwiteite op daardie vlak.
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.

Afrikaans

Storieboek

Kwartaal 1 + 2

Leerder:
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Ontuikende Leser

Vroeë Leser

Vroeë vlotleser

Klim die Leesleer
5
Leesstêr

Ek kan langer tekste lees
• Lees 4 of meer sinne
• Lees hardop of stil
• Herken hoë frekwensiewoorde
• 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.

3
Leesson

Ek kan hardop lees
• 
Klank woorde
• 
Herken hoë frekwensiewoorde
• 
Lees 1–3 kort sinne hardop
• 
Lees hulle teen ’n goeie pas

Ek benodig
• 
Help my om dit te
klank.
• 
Gee vir my HFwoorde 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.

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 2
• Kontrolelyste, waarin uiteengesit word hoe die kurrikulum gedek word, kom agter in hierdie
Onderwysersgids voor.
• Die take vir formele assessering verskyn in Week 6, 7 en 8. Die meeste van hierdie take is in die
Leerderaktiwiteitsboek.
• Die assesseringsprosedures word in die lesplanne uiteengesit.
• Waarneming van die leerders se prestasie oor die hele kwartaal word by die finale punt in
berekening gebring.
• Die nasienkriteria vir take en waarnemings kom agter in hierdie Onderwysersgids voor.
• Voorbeeld van puntestate vir Kwartaal 2 kom agter in hierdie Onderwysersgids voor.

Oorsig van Formele Assesseringstake, Kwartaal 2
Formele Assesseringstake: Week 6
Liggaamsopvoeding

Hindernisbaan

Maandag

OG bl. 143

AK/PSW (1)

Identifiseer gevare by die huis

Vrydag

OG bl. 159

Skryf

Assessering

Vrydag

OG bl. 160

Formele Assesseringstake: Week 7
Lees (1)

Onafhanklike lees hardop vir die
onderwyser gedurende GBL-tyd

Maandag tot
Vrydag

OG bl. 169,
174, 180, 185,
189

AK/PSW (2)

Wys die dele van die liggaam

Donderdag

OG bl. 182

Klanke (1) en (2)

Letter-klanke en Diktee

Vrydag

OG bl. 189

Uitvoerende Kunste

In pare of groepe, voer ’n
aksieliedjie op wat hulle in
Kwartaal 2 geleer het

Vrydag

OG bl. 191

Formele Assesseringstake: Week 8
Luister en Praat (1)

Luisterbegrip

Maandag

OG bl. 195

Visuele Kunste

Teken familienuus

Dinsdag

OG bl. 203

Handskrif

Skryf nuus

Woensdag

OG bl. 202

Luister en Praat (2)

Verduidelik/praat oor tekening

Woensdag

OG bl. 208

Lees (2)

Leesbegripstoets

Donderdag

OG bl. 209
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Oorsig van klaswaarneming, Week 1-7
Luister en Praat

Deelname aan weeklikse Luister- en Praatlesse

Klanke

Deelname aan weeklikse Klank- en woordboulesse
Dikteetoetse in LAB, elke twee weke

Lees

Deelname aan weeklikse Gedeelde Leeslesse

Handskrif

Voltooide bladsye in LAB

Skryf

Deelname aan weeklikse Gedeelde Skryflesse en
Onafhanklike Skryfaktiwiteite in LAB

AK/PSW (LAB-bladsye)

Voltooide AK/PSW-bladsye in LAB

AK/PSW
(Oggendbyeenkoms)

Deelname aan Oggendbyeenkomste

Liggaamsopvoeding

Deelname aan weeklikse LO-lesse

Uitvoerend Kunste

Prestasie in weeklikse UK-lesse

Visuele Kunste

Alle kunswerke: in LAB, op papier of 3D-bouwerk

Die voorsiening van terugvoering oor assesserings
Daar verskyn ’n verkeerslighulpmiddel ná sekere geselekteerde LAB-aktiwiteite. Dit kan gebruik
word vir formele, informele of selfassessering.
Groen lig
Geel lig
Rooi lig

Jy vaar goed
Jy is amper daar
Jy moet nog baie hard werk

Op sommige bladsye is daar ook ’n klein leë raampie onderaan die bladsy. Dit is daar vir die
onderwyser se handtekening
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Kwartaal 2, Weeklikse rooster
GRAAD 1 (Minimum HT-rooster plus volledige LV-kurrikulum)
MAANDAG

15 min

Oggend
byeenkoms
Register,
Kalender,
Verjaarsdae, die
Weer

DINSDAG

WOENSDAG

Oggend
byeenkoms
My nuus

Oggend
byeenkoms
Register,
Kalender,
Verjaarsdae, die
Weer

4 × 85 min
1 × 55 min

DONDERDAG

VRYDAG

Oggend
byeenkoms
My nuus

Oggend
byeenkoms
Register,
Kalender,
Verjaarsdae, die
Weer

Wiskunde
Bala Wande
Luister en Praat
Bespreking

Aanvangskennis
en PSW
Aktiwiteit

Luister en Praat
Rympie/liedjie

Gedeelde Lees
Begrip

Gedeelde Lees
Dekodering

Gedeelde Lees
Vlotheid en
respons

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
Onderwyserstorie, Vind uit

30 min

Klanke en
Handskrif
Nuwe klank 1

Klanke en
Handskrif
Gedeelde
woordbou

Klanke en
Handskrif
Nuwe klank 2

Klanke en
Handskrif
Selfstandige
woordbou

Klanke
Hersiening of
toets
(15 min)

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)*

15 min

15 min

15 min

Luister en Praat
Hardopleesstorie

Aanvangs-kennis
en PSW
Gedeelde Leesteks, -bespreking

*Word nie in hierdie lesplanne behandel nie
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Liggaams
opvoeding
Buite

Inhoud vir Kwartaal 2
Week

Tema

Gedeelde Lees- Lewensvaardigheid
storie
– inligtingsteks

BK and PSWB

Die verjaarsdag
verrassing

Ouma se
verjaarsdag

Verskillende families
(foto’s)

My familie:
Kagiso, Leeu en
Ek gee om vir my Jakkals
familie

Die spesiale
kaartjie

Hoe om ’n
1. Volg instruksies
geleentheidskaartjie te 2. Ek gee om vir my
maak (instruksies)
familie/ons gee om vir
mekaar (bespreek)

Veiligheid by die
huis: Gevare by
die huis

Dorpmuis en
Plaasmuis

Dorpmuis en
Plaasmuis

Gevare by die huis
(plakkaat)

1. Identifiseer die gevare
in die kombuis
2. Gif en die gevaarteken
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Veiligheid by die
huis: Veiligheid
by die huis

Ydele mnr.
Haantjie

Ydele mnr.
Haantjie

Brande by die huis
(verskillende soorte;
oorsake; wat om te
doen)

1. Noodkontaknommers
2. Noodsituasies (wat om
te doen; probleemoplossing)

Refilwe se broer
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My liggaam:
My wonderlike
liggaam

Verskillende
My wonderlike
liggame
liggaam (belangrikste
(ongewone diere) dele)

1. Dele van die gesig
2. Dele van die liggaam
3. Metings-aktiwiteite

My liggaam:
Binne-in my
liggaam

Kou harde bene

Paul breek sy arm Binne-in my liggaam
(diagram)

1. Menslike en dieregeraamtes
2. Binne-in of buite my
liggaam? (klassifiseer)

My liggaam: My
sintuie

Die Gemmerbroodman

Die Gemmerbroodman

1. Pas ’n sintuig by ’n
liggaamsdeel
2. Identifiseer smake op
die tong

1

2

3

6

My familie: Wat
is ’n familie?

Hardopleesstorie

My vyf sintuie

8:
Assesseringsweek

7

9

1. My familie (teken en
benoem)
2. Familie-aktiwiteite

Ek hou my
Florence
liggaam veilig:
Nightingale
Bly vry van kieme Luisterbegripassessering

Busi en Gogo
Word ’n Kiem-bevryder Assessering 1: Gevare by
Begripassessering (inligtingsplakkaat)
die huis
Assessering 2: Benoem
liggaamsdele

Ek hou my
liggaam veilig:
Bly veilig tussen
ander mense

Kiki

Kiki

Reëls teen boeliery
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1. Boeliery (probleemoplossing)
2. PANOS-reëls

Vind uitvraag

Onafhanklike
Skryf

GBL en
Onafhanklike
Werk

Klanke

Wat word ’n
olifant-familie
genoem?

Wat ek op my
verjaarsdag wil
doen (voltooi
die sin)

2 groepe per dag
saam met die
onderwyser
8 OW-bladsye

Hersiening

Visueel: Papierpopfamilie
Uitvoerend:
Vingerrympie;
groepsliedjie

Ouma sê stop! (vriesspeletjie); spring en
hop

Wat word die
langste rivier
in die wêreld
genoem?

Dankiesêboodskap

2 groepe per dag
saam met die
onderwyser
8 OW-bladsye

r en v

Visueel: Maak ’n kaartjie;
teken ’n familie-aktiwiteit
Uitvoerend: Klapspeletjie;
rolspel (improviseer)

Ou Vrou in ’n
Skoen; vingerrympie
(ritme); Volg die leier
(balanseer-speletjie)

Wie is die “vrou Teken ’n prent
met die lamp”? en skryf ’n sin
oor die storie

2 groepe per dag
saam met die
onderwyser
8 OW-bladsye

d en u
Diktee

Visueel: Ontwerp en
maak ’n plakkaat oor
gevare
Uitvoerend: Verduidelik
’n gevaarreël aan die
Graad 1’s met behulp van
die plakkaat

Klapliedjies (ritme);
Brandoefening
1 (lateraliteit);
hindernisbaan
(balans & ruimtelike
oriëntasie)

Waar is die
piramides
geleë?

Eie einde vir
die Gedeelde
Lees-storie

2 groepe per dag
saam met die
onderwyser
8 OW-bladsye

w en b

Visueel: Ontwerp en
Klapliedjies (ritme);
maak ’n bokshuis; kaartjie brandoefening 2
vir noodgevalle tuis
(lateraliteit)
Uitvoerend: Bied jul
nooduitgangsplan aan

Wat is die
naam van SA
se beroemdste
ultra-marathon?

Ek is spesiaal
(vul ’n vorm
in & gee ’n
beskrywing)

2 groepe per dag
saam met die
onderwyser
8 OW-bladsye

m en p
Diktee

Visueel: Boom met
helpende hande;
spotprent-figuur
Uitvoerend: Bewegingsinne

Simon sê (speletjie);
Met my hande
klap, klap, klap
(aksieliedjie:
beweging)

Waar is die
kleinste
beentjie in jul
liggaam?

Sin: My nuus

2 groepe per dag
saam met die
onderwyser
8 OW-bladsye

y en f

Visueel: Ontwerp
en maak ’n pop van
afvalmateriaal
Uitvoerend: Stel die
pop voor en rolspeel ’n
onderhoud

Spanbalspeletjies
(perseptueelmotories); gebruik
die “lui” hand/
been (lateraliteit)

Waarom
gebruik
vlermuise
eggo's om te
weet wat voor
hulle is?

Maak lyste:
Dele van my
liggaam, my
sintuie, en so
meer

2 groepe per dag
saam met die
onderwyser
8 OW-bladsye

h en g
Diktee

Visueel: Krabbel-patroon
(met oë toe); maak ’n
gemmerbroodman
Uitvoerend: speletjie
met ’n raaiselsakkie;
groepskore

Veldwandeling
(ruimtelike
oriëntasie);
Doen dit, doen dat!
(beweging)

Watter
inentings het jy
al ontvang?

Skryf
assessering:
Teken nuus
en skryf ’n sin
daaroor

Individuele Lees
(Assessering) (3 min
elk)

j
Hersiening
Klankeassessering
Handskrifassessering;
Dikteeassessering

Visueel: Assessering:
Teken jul nuus
L&P-assessering: Praat
oor jul tekening
Uitvoerende Kunste:
Groepsbe-spreking –
groepsliedjie

Liggaamsopvoeding-assessering:
Hindernisbaan

Wie is die
president van
die VSA/RSA?

My vriendelike
ruimtewese
(verbeeldingsbeskrywing)

2 groepe per dag
saam met die
onderwyser
8 OW-bladsye

Hersiening

Visueel: Maak ’n
vriendskapsblom; teken
’n vriendelike ruimtewese
Uitvoerend:
Rolspeelboeliery;
probleemoplossing

Tradisionele
speletjies en
kringspeletjies soos
Vroteier
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Kreatiewe Kunste

Liggaams
opvoeding

WEEK 1

Wat is ’n familie?

Oorsig van Week 1
Hardopleesstorie
Die verjaarsdagverrassing
Groepwerk
• Identifiseer karakters
• Som Die
verjaarsdagverrassing
op

en

sv

Gedeelde Lees
Ouma se verjaarsdag

Mondeling L
ee

aa

rdig
heid

ryfw erk

Gedeelde Skryfwerk
Voltooi sinne
(verjaarsdagaktiwiteit)

Sk

Tema:
My familie
Week 1:
Wat is ’n
familie?

nk

e

Le w

Liggaamsopvoeding
(buite)
Speletjie –
spring en hop

e
id

Vingerrympie
Vingerling

erk
sw

Liggaamsopvoeding
(binne)
Beweging:
klankliedjies;
aksierympie;
vingerrympie

Groepbe
Lee gele
s

Groepbegeleide Lees
(GBL) en Onafhanklike
Werk (OW)
2 GBL-groepe
per dag
8 OW-bladsye
per week

K la

Visuele Kunste
Papierpoppe
Uitvoerende Kunste
• Klankliedjies
• Vingerrympie, liedjie
(vir Ouma)
Aanvangskennis en PSW
Bespreking: Familie-aktiwiteite
• Verskillende families (GB)
• Teken lede van my familie
• Familie-aktiwiteite
• Onderwyser se storie: Familiestorie
• Vind uit: Dierefamilies
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Klanke
• Hersiening
• Gedeelde
woordbouspeletjie

Handskrif
Hersiening

Onafhanklike
Skryfwerk
Voltooi sinne
(verjaarsdag
aktiwiteit).

Wat is ’n familie?

WEEK 1

Voorbereiding
Maak flitskaarte met hierdie sigwoorde daarop:

familie

mamma

pappa

ouma

verjaarsdag

Riglyne vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
GBL: 2 x 15 minute per groep
Maandag

Aktiwiteite vir ontluikende lees

Dinsdag

Woensdag

OW: 8 bladsye

Donderdag

Vrydag

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Groep A

GBL 1

OW 1

OW 2

OW 3

OW 4

GBL 2

OW 5

OW 6

OW 7

OW 8

Groep B

1

GBL 1

2

3

4

5

GBL 2

6

7

8

Groep C

1

2

GBL 1

3

4

5

6

GBL 2

7

8

Groep D

1

2

3

GBL 1

4

5

6

7

GBL 2

8

Groep E

1

2

3

4

GBL 1

5

6

7

8

GBL 2

Assessering
Doen die LAVG-toetse wat deur die Departement vereis word.

Woordeskat
Mondelinge woordeskat (Sien ook die temabegrippe in jou opleidingshandleiding)
verskillend, spesiale name vir lede van die uitgebreide familie, name vir verskillende soorte
families
Sigwoorde
familie mamma pappa ouma verjaarsdag
Klankwoorde
kat, net, son, lig, tol, hen, gom, rak
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Maandag

WEEK 1

Oggendbyeenkoms

Liggaamsopvoeding

Luister
en Praat

Aanvangskennis
en PSW

GBL en
Onafhanklike
Werk

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?
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Maandag

WEEK 1

2. Luister en Praat: Storietyd
1. Stel die storie bekend (3 min)

2. Lees die storie hardop voor (7 min.)

• Was julle al ooit by ’n verjaarsdagviering?
Vertel ons daarvan.

• Luister aandagtig na die storie.

3. Vra vrae (5 min)
• Wat moet Amanda en
Quinton vir Ouma se
partytjie doen?
• Watter presentjie sou julle
vir jul ouma wou koop?

Die verjaarsdagverrassing
Amanda bly saam met haar mamma en pappa en bababoetie. Haar nefie, Quinton, bly ook
gedurende die skoolkwartaal by hulle. Hy is vir haar soos ’n ouer broer.
Op ’n dag kom Mamma van haar werk by die huis aan en roep almal saam. “Dit is Vrydag
Ouma se verjaarsdag,” sê sy. “Sy word 50 jaar oud, wat ’n spesiale verjaarsdag is. Ek en tannie
Merle is besig om ’n klein familiepartytjie vir haar te reël om haar 50-jarige verjaarsdag te vier.
Tannie Merle en oom Reuben en die tweeling kom ná werk hiernatoe. Ek gaan toebroodjies en
skons maak en ek het ook koeldrank gekoop.”
“Mmm. Lekker,” sê Amanda en Quinton gelyktydig.
[Hou julle daarvan om toebroodjies en skons te eet? Waarvan hou julle die meeste?]
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WEEK 1

Maandag

Mamma gaan voort: “Tannie Merle sê sy gaan ’n vanieljekoek bak asook ballonne en
skyfies koop.”
“Gaan daar verjaarsdagkersies op die koek wees?” vra Amanda. “Want ek weet nie hoe ons
50 kersies op ’n koek sal kan inpas nie!”
“Ons kan miskien net vyf kersies op die koek sit,” sê Quinton, wat goed met wiskunde is.
“Elke kersie stel dan 10 jaar voor. 10 × 5 is vyftig.”
[Het julle al ooit ’n verjaarsdagkoek gesien? Was daar kersies daarop? Wat het julle met die
kersies gedoen?]
“Die koek moet blomme van pienk versiersuiker op hê,” sê Amanda. “Ouma hou baie van
pienk rose.”
“En voordat ons die koek sny, moet ons Lekker verjaar sing,” sê Mamma.
[Ken julle die Lekker verjaar-liedjie? Kan iemand dit vir ons sing?]
“Ek het geld vir ’n klein presentjie gespaar,” sê Mamma. “Het julle enige idees?”
“Wat van ’n sokkerbal?” vra Quinton.
[Dink julle Ouma sal daarvan hou? Aan wie dink Quinton eintlik?]
“Jy is laf,” sê Amanda, “Ouma speel nie sokker nie. Wat van ’n mooi pers haarband?”
[Dink julle Ouma sal daarvan hou? Aan wie dink Amanda eintlik?]
“Nou is jy laf,” sê Quinton. “Sy sal nie ’n pers haarband dra nie.”
“Ek het ’n idee,” sê Pappa. “Toe ons die vorige keer by Ouma gekuier het, het sy gesê dat sy
die tuit van haar gunsteling teepot afgebreek het en sy moes toe haar ou, geroeste teepot
gebruik. Waarom koop ons nie vir haar ’n oulike teepot nie?”
“Dis ’n blink plan,” sê Mamma. “Ek sal môre by die winkel daarvoor gaan kyk.”
“Amanda en Quinton,” gaan Mamma aan, “voordat julle bed toe gaan, wil ek hê julle
moet twee spesiale goed vir die viering van Ouma se verjaarsdag doen. Ek wil eerstens hê
julle moet vir haar ’n verjaarsdagkaartjie maak. Sy sal ’n handgemaakte kaartjie waardeer.
Amanda, jy teken pragtig; jy kan dalk ’n pienk verjaarsdagkoek teken. En Quinton, jy kan Veels
geluk, Ouma in jou beste handskrif skryf. Ek wil tweedens hê dat julle albei moet oefen om
haar gunsteling lied te sing. Dit word Khumbaya genoem en ek dink sy sal baie daarvan hou
om te hoor hoe julle dit op haar verjaarsdag sing. Julle sing so pragtig saam. Ek sal vir julle die
woorde leer.”
[Ken julle daardie lied? Kan iemand dit vir ons sing?]

Mondelinge woordeskat uit die storie
versiersuiker: ’n fynsuikermengsel om koeke mee te versier
gunsteling: waarvan jy die meeste hou
viering: ’n blye gebeurtenis
waardeer: om iets na waarde te skat
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Maandag

WEEK 1

3. Aanvangskennis en PSW: Bespreking (Verskillende families)
1. Lees die storie op die mat: GB, bladsy 1 (15 min)
•
•
•
•

Luister terwyl ek die storie voorlees.
Is hierdie drie families dieselfde?
Hoe verskil elke familie van die ander?
Hoe is jul familie ’n bietjie soos een van die families in die Grootboek?

2. Praat oor die verskillende families (15 min)
(Sien die temabegrippe in jou opleidingshandleiding.)
• Wat is ’n familie? (mense wat saambly; mense
wat vir mekaar omgee; mense wat saamhoort;
mense wat aan mekaar verwant is)
• Hoe kan families verskil? (party is
groot/klein; party bly naby aan mekaar
en ander bly op verskillende plekke;
party praat verskillende tale)
• Gesels met jou maat oor jou familie.

4. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie
2. Leer en sing ’n klankliedjie oor enige
klank van Kwartaal 1 (10 min)

1. Warm op (5 min)

• Luister en kyk die eerste keer.
• Sing nou saam en doen aksies.

•
•
•
•

Staan op.
Wikkel jul lywe.
Strek jul arms opwaarts.
Raak aan jul tone.

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.
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WEEK 1

Maandag

5. Klanke: Hersiening
1. Hersien klanke: LAB, bladsy 6 (8 min)

2. Klanke in ’n sin: LAB, bladsy 6

Vir elke prent:
• Waaroor handel die
prent?
• Watter klank hoor julle
aan die begin?
• Gee ander woorde
wat met daardie klank
begin.

•
•
•
•

Lees die sin stadig saam.
Omkring die letter e.
Wys na die letter e.
Watter klank hoor julle aan die begin van
die woord, ______?

6. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Hersien die lettervorming van al die klanke wat in Kwartaal 1 aangeleer is.
• Skryf in jul oefenboeke.
Neem waar en help waar nodig.

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen onafhanklike
werk

2. Groep A en B maak beurte op die mat met
die Leesbundel: Leeswerk 1 (15 min elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 15 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort
soos nodig. Lees byvoorbeeld die storie aan die
kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke
bladsy en beantwoord
my vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.
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Maandag
8. Liggaamsopvoeding (buite): Speel Ouma sê stop!
1. Warm op (5 min)
• Kom ons oefen spronge: spring
hoog, spring laag, spring
vorentoe, spring agtertoe, spring
wyd.
• Kom ons oefen om te hop: hop op
die een been, hop op die ander
been, twee hoppe op elke been.

2. Verduidelik die speletjie,
Ouma sê stop! (5 min)
• As ek sê: Ouma sê gaan! dan
spring en hop julle op enige
manier wat julle kies.
• As ek sê: Ouma sê stop! dan vries
julle.

3. Speel dit buite, in ’n kring
(15–20 min)
• Vorm ’n kring.
• Kom ons speel die speletjie!
• Ek gaan die interessantste aksie
uitvoer.
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WEEK 1

Dinsdag

WEEK 1

Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Luister
en Praat

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

Gedeelde
Lees
(begrip)
GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met behulp van
die My nuus-raampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul nuus aan
die klas
• Ek kies enkele kinders wat hul nuus aan die
klas kan meedeel.

2. Luister en Praat: Karakters (Die verjaarsdagverrassing)
2. Die leerders som die storie in groepe
van vyf op (10 min)

1. Skryf die name van die karakters uit
die storie neer (5 min)

Elke groepslid moet sê wat een familielid
moet doen.

1. Mamma
2. Pappa
3. Amanda
4. Quinton
5. Tannie Merle
• Wat is die karakters in ’n storie? (die
mense of diere waaroor die storie gaan)
• Wat moet elke persoon vir die partytjie
doen?
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Dinsdag

WEEK 1

3. Gedeelde Lees: Begrip (Ouma se verjaarsdag)
1. Lees aan die klas voor: GB bladsy 2-5

3. Hersien die sigwoorde
familie mamma pappa ouma
verjaarsdag

• Volg die woorde terwyl ek aan julle
voorlees.

2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie nou hardop saam met my.

• Kyk na die flitskaart en sê die woord saam
met my.
• Pas dit by ’n woord in die Grootboek.
• Sit die flitskaarte op die Woordmuur.

4. Aanvangskennis en PSW: Teken my familie/Vind uit
1. Praat oor en teken families: LAB, bladsy 7 (12 min)
•
•
•
•

Dink aan die mense in jul eie familie.
Teken julleself met ’n potlood.
Teken van jul familielede daar onder.
Vertel jou maat wie jy gekies het om te teken en waarom.

2. Vind uit: LAB, bladsy 8 (5 min)
• Kyk na die prent terwyl ek die woorde en vrae oor olifantfamilies lees.
• Ons gaan Vrydag sien wat julle uitgevind het.
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WEEK 1

Dinsdag

5. Liggaamsopvoeding (binne): Aksierympie
1. Warm op (5 min)
•
•
•
•

2. Sing enige aksierympie van
Kwartaal 1 (10 min)

Staan op.
Wikkel jul lywe.
Swaai jul arms.
Hop op eers op
die een voet
en dan op die
ander een.

• Sing saam en voer die aksies uit.

6. Klanke: Hersiening: Gedeelde woordbou
1. Die leerders gebruik die
letterkaarte vir Kwartaal 1:
LAB, bladsy 211 (7 min)
• Vertoon dieselfde onderwysers
kaarte lukraak op die bord.

2. Bou woorde saam met die leerders met jou
kaarte: LAB bladsy 9 (13 min)
• Kom ons bou die
woord op die bord.
• Luister na die woord.
(Watter letter kom
eerste, volgende, en
so aan?)
• Probeer om die woord
met jul eie kaarte te
kopieer.
• Sit jul letters in ’n
houer/sakkie om weer
te kan gebruik.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Hersien die lettervorming van al die klanke wat in Kwartaal 1 aangeleer is.
• Skryf in jul oefenboeke.
Neem waar en help waar nodig.
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Dinsdag
8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 15 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep C en D maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 1 (15 min elk)
Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos nodig.
Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke
bladsy en beantwoord
my vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

9. Visuele Kunste: Papierpoppe
Maak ’n papierpopfamilie: LAB, bladsy 10 en LAB, bladsy 213
Toerusting: potlood, skêr, templaat op bladsy 231
• Kyk na die instruksies.
• Hou dop hoe ek die poppe maak. (Demonstreer die
vou- en knipwerk.)
• Kry die patroon op bladsy 231 agter in jul boek. Knip die
bladsy uit.
• Vou jul bladsy en wys dit vir my.
• Knip nou jul eie poppe uit. Wees versigtig om nie jul
hande raak te knip nie.
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WEEK 1

WEEK 1

Woensdag

Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

Gedeelde
Lees
(dekodering)
Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?
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Woensdag

WEEK 1

2. Aanvangskennis en PSW: Bespreking (Familie-aktiwiteite)
1. Voer besprekings in pare en saam as klas: LAB,
bladsy 11 (10 min)
• Wat doen elkeen van hierdie families?
• Hoe voel dit om aktiwiteite saam met jul familie te doen?
• Wat doen jul familie alles saam? Vertel jou maat daarvan.

2. Bespreek met ’n maat (5 min)
• Vertel vir jou maat wie jy gekies het om te teken.

3. Gedeelde Lees: Dekodering (Ouma se verjaarsdag)
1. Lees saam met die klas: GB bladsy 2-5
• Lees vandag saam met my.

2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met
gevoel. (Lees dit op ’n manier wat
gevoel wys.)

3. Hersien die sigwoorde
familie mamma pappa ouma
verjaarsdag
• Sê hierdie woord in die Grootboek saam
met my.
• Soek op die Woordmuur na die flitskaart
wat daarby pas.
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WEEK 1

Woensdag

4. Gedeelde Skryfwerk: Voltooi die sinne (My verjaarsdag)
1. Berei die bord voor
• Kom ons lees hierdie sin.
• Wat sou julle op jul verjaarsdag wou doen?

Op my
verjaarsdag
wil ek …

2. Skryf enkele leerders se voorstelle
neer (10 min)
• Wie het enige idees?
• Hoe spel mens …? (indien toepaslik)
• Wat staan aan die einde van die sin?

…
…
…
…

3. Lees die sinne
(5 min)
• Kom ons lees die
sinne saam.
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my ouma besoek.
’n partytjie hê.
koek eet.
dorp toe gaan.

Woensdag

WEEK 1

5. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie
1. Warm op (5 min)

2. Leer en sing ’n klankliedjie oor enige klank
van Kwartaal 1 (10 min)
• Luister en kyk die eerste keer.
• Sing nou saam en voer die aksies uit.

•
•
•
•

Staan op.
Klap jul hande en klik jul vingers.
Staan op jul tone.
Buig jul knieë.

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.

6. Klanke: Hersiening
1. Hersien klanke: LAB,
bladsy 12 (8 min)
Vir elke prent:
• Wat is die prent?
• Watter klank hoor julle
aan die begin?
• Gee ander woorde
wat met daardie klank
begin.

2. Klanke in ’n sin: LAB, bladsy 12
•
•
•
•

Lees die sin stadig saam.
Omkring die letter g.
Wys na die letter g.
Watter klank hoor julle aan die begin van
die woord, ______?

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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WEEK 1

Woensdag

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per
dag. (Sien die tabel op bladsy 15
vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min elk)
Groep E met die Leesbundel: Leeswerk 1
Stel vandag se storie bekend of bou daarop
voort soos nodig. Lees byvoorbeeld die storie
aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en
beantwoord my vrae.

Groep A met die Leesbundel: Leeswerk 2
• Kom ons herlees die storie hardop
saam.
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan
luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

9. Visuele Kunste: Papierpoppe
Teken ’n gesig en klere op die
papierpoppe
• Maak ’n familie van jul papierpoppe.
• Teken gesigte en klere op elkeen.
• Vertel jou maat wie almal in jou popfamilie
hoort.
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Donderdag
Oggendbyeenkoms

FA

Onafhanklike
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul
nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat
met behulp van die My nuusraampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul
nuus aan die klas
• Ek kies enkele kinders wat
hul nuus aan die klas kan
meedeel.

2. Luister en Praat: Vingerrympie (Vingerling)
• Koppel die rympie aan die familietema.
• Leer die rympie en die aksies daarvan.
• Die kinders doen mee as hulle kan.

Vingerling
Duimpie het in die water geval.
Lekkerpot het hom uitgehaal.
Langeraad het hom huis toe gedra.
Fielavlooi het hom neergelê
En Pinkie het vir Ma gaan sê.
(DJ Opperman)
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WEEK 1

GBL en
Onafhanklike
Werk

Uitvoerende
Kunste

WEEK 1

Donderdag

3. Gedeelde Lees: Vlotheid en reaksie (Ouma se verjaarsdag)
1. Lees saam met die klas: GB bladsy 2-5
• Lees die storie weer.

3. Hersien die sigwoorde
familie mamma pappa ouma
verjaarsdag

2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy

• Wat is hierdie woord (in die Grootboek)?

• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)

4. Onafhanklike Skryfwerk: Voltooi die sinne (My verjaarsdag)
1. Herlees die sinne uit gister se
aktiwiteit van gedeelde skryfwerk

2. Die leerders voltooi die sin: LAB,
bladsy 13

Op my verjaarsdag
wil ek my oupa
besoek.
Op my verjaarsdag
wil ek ’n koek hê.
• Skryf jul eie sin.
• Probeer om die woorde te spel deur aan
die klanke in die woord te dink.

• Kom ons herlees die sinne.
• Dink oor dit wat julle graag wil doen.
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Donderdag

WEEK 1

5. Liggaamsopvoeding (binne): Vingerrympie
1. Warm op (5 min)

2. Herhaal die vingerrympie (10 min)

• Staan op.
• Wikkel jul
lywe.
• Swaai jul
arms.
• Hop eers op
die een voet
en dan op
die ander
een.

•
•
•
•

Kom ons doen weer ons vingerrympie.
Die meisies sê dit eerste.
Dan sê die seuns dit.
Nou sê almal dit saam.

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.

6. Klanke: Hersiening: Selfstandige woordbou
2. Die leerders bou woorde met die
kaarte: Kwartaal 1 LAB, bladsy 14
(15 min)

1. Die leerders wys die naam van die
letter met hul kaarte (5 min)
• Sprei jul kaarte op jul skoolbank oop.
• Wanneer ek ’n klank sê, steek die
(bypassende) letterkaart in die lug op.

• Kyk na die prent.
• Bou die woord met
jul kaarte. Die klein
vierkantjies sê julle
hoeveel letters daar
moet wees.
• Kom ons kontroleer.
(Een leerder skryf die
woord op die bord
neer.)

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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WEEK 1

Donderdag

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 15 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep B en C maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 2 (15 min elk)
• Kom ons herlees die storie hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat.
• Ek gaan luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

9. Uitvoerende Kunste: Groep sing ’n liedjie
1. Die groepe berei ’n liedjie van
hul keuse voor (10 min)
Deel die klas in groepe op.

2. Die groepe bied hul liedjie vir
die klas aan (20 min)
• Sing jul liedjie vir die klas.
• Ek kies die beste groep om hul
liedjie vir die skoolhoof (of enige
werklike gehoor) te sing.
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Vrydag
Oggendbyeenkoms

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

GBL en
Onafhanklike
Werk

Klanke en
Handskrif

Aanvangskennis
en PSW

WEEK 1

Gedeelde
Skryfwerk

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?

2. Liggaamsopvoeding (buite): Speel Ouma sê stop!
Speel Ouma sê stop!
• Kom ons oefen spronge en hoppe.
• Ons gaan die speletjie, Ouma
sê stop! buite in ’n kring speel.
• Dink aan interessante aksies.
• Kry idees by die ander.
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WEEK 1

Vrydag

3. Deel ons skryfwerk: Lees aan die groep voor (My verjaarsdag)
Die leerders lees sinne aan die
groep voor: LAB, bladsy 13
• Elkeen van julle in die groep
lees jul sin aan die groepslede
voor.
• Elke groep moet besluit watter
leerder hul sin aan die klas gaan
voorlees.

4. Aanvangskennis en PSW: Vind uit/Onderwyser se storie
1. Terugvoering oor Vind uit-vraag: LAB, bladsy 8 (5 min)
• Wie het die antwoord op die vraag gekry? (trop)
• Wie wil graag iets interessants meedeel wat julle ook uitgevind he

2. Vertel aan die klas ’n storie oor
jou eie of ’n ander familie
Dit kan ’n spesiale viering in jou familie
wees, soos dat ’n kind aangeneem
is, hoe ’n familie van ver af na SuidAfrika gekom het. Voorstelle wat in die
storie verken kan word, is byvoorbeeld
verskillende soorte families, verskillende
tale, verskillende plekke.)
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Vrydag

WEEK 1

5. Klanke en Handskrif: Speletjie
Speel die wurmspeletjie in pare/groepe: LAB, bladsy 15
Elke leerder kry ’n teller.
• Maak jou oë toe en kies ’n getal.
• Skuif jou teller met daardie hoeveelheid aan.
• Lees die woord waarop jy land.
• Dis nou die volgende leerder se beurt.
• Wie ook al eerste by die EINDE uitkom, is die wenner.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen onafhanklike
werk

2. Groep D en E maak beurte op die mat met
die Leesbundel: Leeswerk 2 (15 min elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 15 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

• Kom ons herlees die storie hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat.
Ek gaan luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

7. Uitvoerende Kunste: Groepaanbieding (Vingerrympie)
Die groepe berei vingerrympie van gister
voor en bied dit aan
(Sien bladsy 23.)
• Berei die vingerrympie voor.
• Bied dit vir die klas aan.
• Die beste groep gaan die vingerrympie vir die
Graad 1’s leer.
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WEEK 2

Ek gee om vir my familie

Oorsig van Week 2
Hardopleesstorie
Kagiso, Leeu en Jakkals
Groepwerk
Karakters/redenering:
Die groepe vertel weer
Kagiso, Leeu en Jakkals

Gedeelde Lees
Die spesiale kaartjie

Le
e

Tema:
My familie
Week 2:
Ek gee om vir
my familie
va

Uitvoerend Kunste
• Kreatiewe speletjies: Boots
bewegings na (Klaprympies)
• Improviseer: Mimiek-/
rolspelspeletjie (Ons help by
die huis)

ard
igheid

ryfwerk

Groepbe
Lee gele
s

e

ns

Mondeling

erk
sw

Lew

Visuele Kunste
• Skep in 3D: Hoe om
’n kaartjie te maak
• Skep in 2D: Teken ’n
familie-aktiwiteit

e
id

Gedeelde Skryfwerk
Skryf ’n dankiesêboodskap

Sk

Liggaamsopvoeding
(binne)
Beweging:
Klankliedjies,
vingerrympies
Liggaamsopvoeding
(buite)
• Balans: speletjie
(Volg die leier)
• Vries: speletjie
(Ouma sê stop!)

Vingerrympie
Ou vrou in ’n skoen

nk

e

Groepbegeleide Lees
(GBL) en Onafhanklike
Werk (OW)
2 GBL-groepe per dag
8 LAB-bladsye

Kla

Handskrif
Skryf die
letter r en v.

Aanvangskennis en PSW
• Hoe om ’n geleentheidskaartjie te maak (GB)
• Volg instruksies/Rangskik dit in volgorde
• Bespreking: Ek gee om vir my familie
• Onderwyser se storie: Kind/familie se storie
• Vind uit: Die langste rivier
• Families hoort saam (Bespreek)
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Klanke
• Stel klank r en v
bekend.
• Gedeelde Woordbou
• Selfstandige
woordbou

Onafhanlike
Skryfwerk
Persoonlike
boodskap
(gebruik ’n
raam)

Ek gee om vir my familie

WEEK 2

Voorbereiding
Maak flitskaarte van die sigwoorde:

kaartjie

omgee

boodskap

liefde

drukkie

Riglyne vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
GBL: 2 x 15 minute per groep
Maandag

Aktiwiteite vir ontluikende lees

Dinsdag

Woensdag

OW: 8 bladsye

Donderdag

Vrydag

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Groep A

GBL

OW 1

OW 2

OW 3

OW 4

GBL

OW 5

OW 6

OW 7

OW 8

Groep B

1

GBL

2

3

4

5

GBL

6

7

8

Groep C

1

2

GBL

3

4

5

6

GBL

7

8

Groep D

1

2

3

GBL

4

5

6

7

GBL

8

Groep E

1

2

3

4

GBL

5

6

7

8

GBL

Assessering
Doen die LAVG-toetse wat deur die Departement vereis word.

Woordeskat
Mondelinge woordeskat (Sien ook temabegrippe in jou opleidingshandleiding.)
name vir verskillende omgee-aktiwiteite, instruksies om ’n geleentheidskaartjie te maak,
elemente van ’n geleentheidskaartjie
Sigwoorde
liefde boodskap drukkie kaartjie omgee
Klankwoorde
tas, rot, reg, tol, rak, tak, rok, tak
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Maandag

WEEK 2

Oggendbyeenkoms

Luister
en Praat

Aanvangskennis
en PSW

GBL en
Onafhanklike
Werk

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?

2. Luister en Praat: Storietyd
Oumas vertel dikwels stories van jare gelede. Hier is ’n storie wat my ouma vir my vertel het.

1. Stel die storie bekend
(3 min)

2. Lees die storie hardop
voor (7 min)

• Vertel jul oumas ooit
vir julle stories? Sê ons
waaroor dit gaan.

• Luister aandagtig na die
storie wat my ouma my
vertel het.
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3. Vra vrae (5 min)
• Watter dier is vasgekeer?
• Wat het Kagiso hieruit
geleer?
• Waarom hardloop
Jakkals vandag nog van
Leeu af weg?

Maandag

WEEK 2

Kagiso, Leeu en Jakkals
Lank, lank gelede, toe diere kon praat, was daar ’n familie wat in die veld gewoon het. Daar
was ’n pappa en vier seuns. Die oudste seuns was jagters wat wilde diere gejag het sodat die
familie dit kon eet. Maar die jongste een, Kagiso, was ’n sagmoedige seun. Hy was goedhartig
teenoor al die diere van die veld. Hy het nie gejag nie. Hy het vir Arend krummels gevoer, sy
vleisbene vir Jakkals gelos en dikwels soet grassies vir Rooibok gegee.
Een oggend vroeg loop Kagiso deur die nat gras om water uit die rivier te kry. Hy loop
verby een van die strikke wat sy broers gebruik om diere mee te vang. Die strik is ’n diep
vanggat wat met lang grasse toegemaak is. Hy hoor hoe iets binne-in die vanggat brul. ’n Dier
het ingeval en kan nie uitkom nie. Dit is kwaai Leeu!
Leeu sien klein Kagiso raak en weet hy is ’n goedhartige kind. Hy sê met ’n vriendelike
stem: “Liewe seuntjie, sal jy my asseblief help om by hierdie gat uit te klim sodat ek na my
vroue kan teruggaan?”
Kagiso sê: “Ek is jammer, Leeu. Ek sal jou graag wil help, maar ek weet jy vreet seuntjies
soos ek op. As ek jou laat uitkom, gaan jy my opvreet.”
“O nee,” sê Leeu. “Ek belowe ek sal jou nie opvreet nie. Jy kan my vertrou.”
[Dink julle dat Kagiso vir Leeu moet vertrou?]
Omdat Kagiso ’n goedhartige seun is, laat sak hy ’n dooie boomstomp in die gat af sodat Leeu
kan uitklim.
Leeu klim bo-op die boomstomp en trek homself by die gat uit. Kagiso is bly Leeu is vry.
Maar ongelukkig is Leeu nie ’n betroubare dier nie. Hy verbreek gereeld sy beloftes. En op
daardie dag is hy honger, want hy was nogal lank in die vanggat. Hy is lus vir ’n happie.
Voordat Kagiso dus weet wat hom tref, gryp Leeu hom en maak reg om sy kop af te byt. Kagiso
is doodbang.
“Maar jy het belowe!” huil Kagiso.
Leeu lag net. “Dit was nie baie slim van jou om my te vertrou nie,” sê hy.
Op daardie oomblik kom slim Jakkals gelukkig daar verby en hy hoor hoe Kagiso huil.
Jakkals ken Kagiso, die sagmoedige seun, en wil hom graag help. Jakkals is veel kleiner as
Leeu, maar hy het ’n blink plan! “Wat is hier aan die gang, Leeu?” vra hy.
“Ek is in die jagter se vanggat vasgekeer en hierdie seun het my gehelp om uit te kom,”
antwoord Leeu. “Maar ek is honger en daarom gaan ek hom nou opvreet.”
“Wat!” sê Jakkals. “Die magtige Leeu, vasgevang in daardie gat! Hoe kon jy daar ingeval het?
Jy is gans te slim om by ’n vanggat in te val. Wys my hoe dit gebeur het.”

Mondelinge woordeskat uit die storie
sagmoedig: goedhartig, nie gewelddadig of wreed nie
belofte: om te sê dat jy iets sal doen of nie sal doen nie en dit dan bedoel
betroubaar: ’n persoon wat jy kan vertrou
happie: ’n klein etetjie
doodbang: uiters verskrik
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WEEK 2

Maandag

“Dis maklik,” sê Leeu. Hy sit Kagiso neer en loop terug na die vanggat. “Ek het in die veld
rondgeloop en omdat die vanggat met grasse bedek is, het ek dit nie opgemerk nie. Ek het toe
so by die gat ingeval.” En Leeu klim in die vanggat terug om vir Jakkals te wys. Blitsvinnig trek
Jakkals die boomstomp by die gat uit sodat Leeu weer binne-in die vanggat vasgekeer is.
“Haai!” skreeu Leeu. “Kry my hier uit! Waarom het jy die boomstomp uitgetrek, Jakkals?”
Jakkals lag. “Nou is jy deur jou eie skelmstreke gevang, Leeu. Kagiso, hardloop huis toe so
vinnig as wat jou bene jou kan dra. En moet nooit weer vir Leeu vertrou nie.” Toe draai Jakkals
om en verdwyn tussen die digte grasse.
En dit is die einde van die storie. Maar, van daardie dag af, haat Leeu vir Jakkals. Julle sal
sien hoe Jakkals altyd weghardloop en wegkruip sodra hy vir Leeu opmerk.

Mondelinge woordeskat uit die storie
blitsvinnig: baie, baie vinnig of gou

3. Aanvangskennis en PSW:
Bespreking (Hoe om ’n geleentheidskaartjie te maak)
1. Op die mat, lees die storie: GB,
bladsy 6 (10 min)

2. Praat oor instruksies (10 min)
• Kan julle ’n kaartjie maak as julle hierdie
instruksies volg?
• Waar sien julle mense wat instruksies
volg? (Mamma wat met behulp van ’n
resep kook, die installering van ’n nuwe
TV, wanneer ’n nuwe speletjie gespeel
word)
• Wat merk julle omtrent instruksies op?
(genommer, stap vir stap, in ’n bepaalde
volgorde)

• Luister terwyl ek lees.
Dit is instruksies om
iets te maak – kom
ons kyk wat dit is.

2. Praat oor die rede dat kaartjies gegee word (10 min)
• Watter soort kaartjies kan julle vir mense gee? (verjaarsdagkaartjies, wordgesond-kaartjies,
Kerskaartjies, dankiesêkaartjies)
• Waarom gee ’n mens kaartjies vir ander? (om vir hulle te wys jy gee om/dink aan hulle)
• Waarom is dit lekker om jul eie kaartjies te maak? (Wanneer ’n mens jou tyd gee en moeite
doen, wys dit vir mense dat jy werklik omgee.)
• Hoe anders kan julle vir mense wys julle gee vir hulle om? (bel hulle, stuur ’n SMS, praat met
hulle, gee hulle ’n drukkie)
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Maandag

WEEK 2

4. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie
1. Warm op (5 min)
• Doen enkele
opwarmingsoefeninge.

2. Leer en sing ’n klankliedjie vir die r-klank (10 min)
• Luister en kyk die eerste keer.
• Sing dan saam en voer die aksies uit.

Ringlied vir r
Waar, o waar,
waar is my ring?
R is die letter vir ring.
Oueenie dans graag
met haar ring.
R vir ring.

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.
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Maandag

5. Klanke: Die r-klank
1. Stel die r-klank bekend: LAB, bladsy 29 (3 min)
• Dit is die letter r. Die klank is rrrrr.
• Wie se naam begin met die klank r?
• In wie se naam is daar ’n r?

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

2

1

• Wat is hierdie prent?

rok

• Luister na die eerste klank: rrrrr.
• Sê die klank.
• Let op na wat jul tong en jul mond doen.
3

3. Kry woorde wat met die klank r
begin (5 min)
• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met daardie
klank?

4. Onderrig lettervorming vir r (4 min)

5
Sê vir die leerders om dit wat jy doen, na
te boots.
• Skryf die letter in die lug terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul vinger na terwyl ons vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul potlood na terwyl ons vorming daarvan sing-praat.
r: Begin by die kolletjie, gaan af, dan op en om.

5. Doen werk met sinne (4 min)
• Luister terwyl ek die sin lees. Beklemtoon die r-klank.
• Omkring nou elke r.

6. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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Maandag

WEEK 2

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen onafhanklike
werk

2. Groep A en B maak beurte op die mat met
die Leesbundel: Leeswerk 1 (15 min elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 39 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort
soos nodig. Lees byvoorbeeld die storie aan die
kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en
beantwoord my vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

8. Liggaamsopvoeding (buite): Speel Volg die leier
1. Verduidelik die speletjie (5 min)

2. Gaan buitentoe (15–20 min)

• Vorm vier groepe. Elke groep moet ’n
“krokodil”-tou vorm.
• Die voorste leerder is die leier. Julle moet die
leier volg en doen wat hulle doen.
• Leiers kan ’n mens na enige plek toe lei en
enige bewegings maak (op ’n tou of reguit laat
loop, laat hande klap terwyl julle loop, laat lang
treë gee, op jul tone laat loop)
• Ek sal een groep kies om julle te wys.

• Sodra ek my hande klap, begin julle.
• As ek weer klap, staan julle stil. Die
tweede een van voor word dan die
leier. Dan die derde en so meer.

45

Dinsdag

WEEK 2

Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Luister
en Praat

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

Gedeelde
Lees
(begrip)
GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met behulp van
die My nuus-raampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul nuus aan die
klas
• Ek kies enkele kinders wat hul nuus aan die
klas kan meedeel.

2. Luister en Praat:
Karakters/redenering (Kagiso, Leeu en Jakkals)
2. Maak van redeneringsvaardighede
gebruik (10 min)

1. Praat oor die karakters in die storie
(5 min)

1. Kagiso - goedhartig
2. Leeu - onbetroubaar
3. Jakkals – slim
• Verduidelik jul karakters se optredes aan
die ander – sê waarom elkeen gedoen het
wat hulle gedoen het.
• Dink saam aan hoe julle almal weer maats
kan word. (maak verskoning, aanvaar
verskoning, vergewe)

• Wat kan julle van elke karakter sê?
Skryf dit op die bord neer.
• Vorm groepe van 3 en rolspeel die
karakters.
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Dinsdag

WEEK 2

3. Gedeelde Lees: Begrip (Die spesiale kaartjie)
1. Lees aan die klas voor: GB bladsy 7-10

3. Hersien die sigwoorde
kaartjie boodskap liefde drukkie omgee

• Volg die woorde terwyl ek aan julle voorlees.

2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie nou hardop saam met my.

• Kyk na die flitskaart en sê die woord saam
met my.
• Pas dit by ’n woord in die Grootboek.
• Sit die flitskaarte op die Woordmuur.

4. Aanvangskennis en PWS:
Bespreking (Ek gee om vir my familie)/Vind uit
2. Klasbespreking (7 min)

1. Die leerders werk in pare:
LAB, bladsy 30 (8 min)

• Praat oor hoe jy vir jou familie
omgee.
• Praat oor wie vir jou sorg.

• Praat oor elke prentjie. Sê
wat gebeur.
• Bespreek wie vir wie sorg.

3. Vind uit: LAB, bladsy 31: (5 min)
• Kyk na die prent terwyl ek die
woorde en vrae voorlees:
– Wat word die langste rivier
in die wêreld genoem?
– Wat is die name van
sommige ander riviere in
Afrika?
• Ons sal Vrydag sien wat julle
uitgevind het.
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WEEK 2

Dinsdag

5. Liggaamsopvoeding (binne): Vingerrympie
1. Warm op (5 min)
•
•
•
•

Staan op.
Wikkel jul lywe.
Swaai jul arms.
Hop eers op die
een voet en dan
op die ander
een.

2. Sê die vingerrympie van Week 1 op
(10 min)
(Sien bladsy 31.)
• Sê die
vinger
rympie op
en doen die
aksies.

6. Klanke: Gedeelde Woordbou
1. Die leerders knip die
letterkaarte vir hierdie week
uit: LAB, bladsy 215 (7 min)
• Sê die naam/klank van elke
letter.

2. Bou woorde saam met die leerders met jou
kaarte: LAB bladsy 32 (13 min)
• Kom ons bou die woord op die bord.
• Luister na die woord. (Watter letter kom eerste,
volgende, en so
aan?)
• Probeer om die
woord met jul eie
kaarte te kopieer.
• Sit jul letters in
’n houer/sakkie
om weer te kan
gebruik.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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Dinsdag
8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 39 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep C en D maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 1 (15 min elk)
Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos nodig.
Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke
bladsy en beantwoord
my vrae.
Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

9. Visuele Kunste (Maak ’n geleentheidskaartjie)
Maak ’n kaartjie: LAB, bladsy 217
Toerusting: skêr, kryte
• Kyk na die verskillende idees.
• Dink aan iemand in jul familie aan wie
julle graag ’n dankie-sê-kaartjie sal wil
stuur.
• Van watter prent sou hulle hou? Sê dit vir
jou maat.
• Gaan na die kaartjietemplaat. Knip die
bladsy uit.
• Vou jul kaartjie.
• Teken iets op die voorkant. (Julle gaan die boodskap later skryf.)
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WEEK 2

WEEK 2

Woensdag

Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

Gedeelde
Lees
(dekodering)
Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?
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Woensdag

WEEK 2

2. Aanvangskennis en PSW: Volg instruksies
1. Verduidelik en speel die
instruksiespeletjie (8 min)

2. Volg die instruksies in volgorde:
LAB, bladsy 33 (7 min)

• Luister eers en voer dan die instruksies uit.
• Staan op, gaan sit. Doen dit!
• Staan op, gaan sit, raak
aan jul kop. Doen dit!
• Staan op, gaan sit, raak
aan jul kop, klap jul
hande. Doen dit!

Wanneer julle enige instruksies volg,
moet julle dit in ’n vasgestelde volgorde
uitvoer.
• Kyk saam met jou maat na die
prente en sê watter illustrasie eerste,
tweede, derde en vierde moet kom.
• Sit die korrekte nommer in die boks.

Voer 2–3 stelle
verskillende
instruksies uit.

3. Gedeelde Lees: Dekodering (Die spesiale kaartjie)
1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 7-10

3. Hersien die sigwoorde

• Lees vandag saam met my.

• Sê hierdie woord in die Grootboek saam
met my.
• Soek op die Woordmuur na die flitskaart
wat daarby pas.

kaartjie boodskap liefde drukkie omgee

2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)
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WEEK 2

Woensdag

4. Gedeelde Skryf: Skryf ’n dankiesê-boodskap
1. ’n Dankiesê-boodskap

2. Skryf enkele voorstelle neer (10 min)

• Kom ons skryf saam ’n dankiesê-kaartjie.
• Vir wie sal ons dit skryf? (die skoolhoof?
skoonmaker? tuinier? ’n spesiale
onderwyser?)

• Waarvoor behoort julle vir die persoon
dankie te sê?

Dankie dat u …
(ons skoolhoof is; ons
skool skoon hou; die
tuin mooi laat lyk)

Beste ……
(persoon)

3. Lees die sinne (5 min)

Liefde

• Hoe eindig ons die boodskap? (met ons naam)

(Graad X)
5. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie
1. Warm op (5 min)
•
•
•
•

Staan op.
Klap jul hande en klik jul vingers.
Staan op jul tone.
Buig jul knieë.

2. Leer en sing die klankliedjie vir die v-klank
(10 min)
• Kom ons leer ’n nuwe klankliedjie.
• Voer die aksies uit.

V vir vis
Die viool in die orkes
speel ’n vissieliedjie.
Dit is ’n liedjie vir ’n vissie.
V is die letter vir vissie.
V vir vissie.

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.

52

Woensdag

WEEK 2

6. Klanke: Die v-klank
1. Stel die die v-klank bekend: LAB, bladsy 34 (3 min)
• Dit is die letter v. Dit klink so: vvvvvv.
• Wie se naam begin met die v-klank?
• In wie se naam is daar ’n v?

2. Die leerders luister na en sê die
v-klank (4 min)

2

1

• Wat is hierdie prent?

vis

• Luister na die eerste klank, vvvvvv.
• Sê die klank.
• Let op na wat jul tong en mond doen.
3

3. Die leerders identifiseer woorde
wat met die v-klank begin (5 min)
• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met daardie
klank?

4. Onderrig die lettervorming vir v
(4 min)
Vra die leerders om dit wat jy doen, na te
boots.
• Skryf die letter in die lug terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul vinger na terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul potlood na terwyl ons
die vorming daarvan sing-praat.
v: Begin by die kolletjie, gaan skuins
af en dan skuins op.

5

4

5. Werk met sinne (4 min)
• Lees die sin aan die leerders voor.
Beklemtoon die v-klank.
• Die kinders omkring elke v.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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WEEK 2

Woensdag

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per
dag. (Sien die tabel op bladsy 39
vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min)
Groep E met die Leesbundel: Leeswerk 1
Stel vandag se storie bekend of bou daarop
voort soos nodig. Lees byvoorbeeld die storie
aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en
beantwoord my vrae.

Groep A met die Leesbundel: Leeswerk 2
• Kom ons herlees die storie hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan
luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

9. Visuele Kunste: Tekening (Families behoort saam)
1. Teken ’n prent van jul familie wat iets saam
by die huis doen
Toerusting: kryte
• Dink oor dit wat julle wil teken (julle wat saameet,
iemand saambesoek, saam ’n speletjie speel, en
so meer)
• Dink oor wie julle gaan teken.
• Dink aan hoe julle dit gaan teken (eers liggies en
dan donkerder sodra julle seker is).
• Dink oor waar julle elke persoon gaan teken.
Maak seker jul tekeninge vul die hele bladsy.
• Teken eers met ’n potlood en kleur dan in.
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Donderdag
Oggendbyeenkoms

FA

Onafhanklike
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met behulp van die My nuusraampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul nuus aan die klas
Ek kies enkele kinders wat hul nuus aan die klas kan meedeel.

2. Luister en Praat: Rympie
Onderrig die rympie en die gepaardgaande aksies
• Koppel die rympie aan die familietema.
• Die kinders sê die rympie saam as hulle kan.

Ou vrou in ’n skoen
Daar is ’n ou vrou,
Sy woon in ’n skoen.
Sy het so baie kinders,
Sy weet nie wat om te doen!
Sy gee hulle sop
Sonder botter of brood.
Dan kry elkeen ’n pak,
Van klein tot groot.
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WEEK 2

GBL en
Onafhanklike
Werk

Uitvoerende
Kunste

WEEK 2

Donderdag

3. Gedeelde Lees: Vlotheid en reaksie (Die spesiale kaartjie)
1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 7-10

3. Hersien die sigwoorde

• Lees die storie weer.

• Wat is hierdie woord (in die Grootboek)?

kaartjie boodskap liefde drukkie omgee

2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)

4. Onafhanklike Skryfwerk: ’n Dankiesê-boodskap
1. Die kinders dink na oor die
boodskap

2. Die kinders skryf ’n boodskap:
LAB, bladsy 35

• Vir wie skryf julle die boodskap?
• Sê vir jou maat wat jy in jou boodskap
wil skryf.

• Skryf jul eie sin.
• Probeer om die woorde te spel deur aan
die klanke daarvan te dink.
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Donderdag

WEEK 2

5. Liggaamsopvoeding (binne): Vingerrympie
1. Warm op (5 min)
•
•
•
•

2. Vingerrympie 2 (10 min)

Staan op.
Wikkel jul lywe.
Swaai jul arms.
Hop eers op die
een voet en dan
op die ander
een.

• Kom ons doen weer ons vingerrympie.

6. Klanke: Selfstandige Woordbou
1. Die leerders wys die naam van die
letter met hul kaarte (5 min)

2. Die leerders bou woorde met die
kaarte: LAB, bladsy 36 (15 min)

• Sprei jul kaarte op jul skoolbank oop.
• Wanneer ek ’n klank sê, steek die
(bypassende) letterkaart in die lug op.

• Kyk na die prent.
• Bou die woord met
jul kaarte. Die klein
vierkantjies sê julle
hoeveel letters daar
moet wees.
• Kom ons kontroleer.
(Een leerder skryf die
woord op die bord
neer.)

7. Handskrif

Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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WEEK 2

Donderdag

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 39 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep B en C maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 2 (15 min elk)
• Kom ons herlees die storie
hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat.
Ek gaan luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

9. Uitvoerende Kunste: Klap die ritmes
1. Voer ’n aksierympie uit (5 min)
en klap die ritmes daarvan
(25 min)
• Sê die aksierympie en voer die
aksies uit.
• Volg my ritme. (Klap, klap, klik, klap)
(klap, klap, klap)
• Maak beurte om ’n ritme uit te werk
wat die ander in jou groep kan volg.
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Donderdag
Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

GBL en
Onafhanklike
Werk

Klanke en
Handskrif

WEEK 2

Gedeelde
Skryfwerk

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou
naam met die klank
A (dan B, C, ens.)
begin.
• Wie is nie vandag
hier nie? Met watter
klank begin hul name?

Sing die
verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer
vandag?

2. Liggaamsopvoeding (buite): Speletjie (Ouma sê stop!)
Speel die speletjie buite in ’n kring
• Kom ons speel weer Ouma sê stop!
• Dink aan interessante aksies.
• Kry idees by die ander.

3. Deel ons skryfwerk: Gee die persoonlike boodskap uit
Voltooi die kaartjie
• Skryf die boodskap op bladsy 35 in die LAB in
jul dankie-sê-kaartjie wat julle Maandag gemaak
het oor.
• Gee dit aan die familielid vir wie julle dit gemaak
het sodra julle by die huis kom.
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WEEK 2

Vrydag

4. Aanvangskennis en PSW: Vind uit/Onderwyser se storie
2. Vertel ’n storie oor omgee vir familie
(10 min)

1. Kry terugvoering oor Vinduit-vrae:
LAB, bladsy 31 (5 min)

• Wie het die antwoord op die vraag
gekry? (die Nylrivier)
• Sommige ander groot riviere in Afrika is
die Kongo-, die Zambesi-, die Niger- en
die Oranjerivier.
• Wie wil graag iets interessants wat julle
uitgevind het, aan die klas meedeel?

Vertel ’n storie oor ’n kind wat iets
goedhartigs gedoen het/’n opoffering
vir iemand in die familie maak. Sien jou
opleidingshandleiding vir idees.

5. Klanke: Speletjie (Die speurderspeletjie)
Speel die speletjie: LAB, bladsy 37
Maak seker jy het ’n teller.
• Maak jou oë toe en kies ’n getal.
• Skuif jou teller met daardie hoeveelheid aan.
• As jou teller op ’n letter land, sê daardie letter en beweeg
na die prent wat met daardie letter begin.
• As jy op ’n prent land, skuif jou teller terug na die
bypassende letter.
• Skuif aan en terug totdat iemand by die einde kom!
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Vrydag
6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 39 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep D en E maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 2 (15 min elk)
• Kom ons herlees die storie
hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat.
Ek gaan luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

7. Uitvoerende Kunste: Mimiekspeletjie (Ons help by die huis)
Die leerders wys in pare, met
behulp van gebare (mimiekspel),
hoe hulle huishoudelike takies
verrig
• Praat oor dit wat julle met gebare wil
uitbeeld en oefen dit.
• Bied dit vir die klas aan. Hulle moet
raai wat julle doen. (dek die tafel,
vee, vee oppervlakke af, kook, maak
vensters skoon, was skottelgoed, en
so meer)
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WEEK 2

WEEK 3

Gevare by die huis

Oorsig van Week 3
Hardopleesstorie
Dorpmuis en
Plaasmuis

Groepbegeleide Lees (GBL) en
Onafhanklike Werk (OW)
2 GBL-groepe per dag
8 LAB-bladsye

va

Visuele Kunste
• Skep in 2D: Ontwerp
’n plakkaat (gevare).
• Skep in 2D: Maak ’n
plakkaat oor gevare.

ard
igheid

ryfwerk

Gedeelde Skryfwerk
Storiekaart

Sk

Tema:
Veiligheid
by die huis
Week 3:
Gevare by
die huis

Le
e

erk
sw

e

ns

Mondeling

nk

e

e
id

Lew

Liggaamsopvoeding
(buite)
• Ritme:
spring en hop
• Balans en
ruimtelike
oriëntering:
hindernisbaan
• Lateraliteit:
brandoefening

Klaprympie
Gevare
Gedeelde Lees
Dorpmuis en
Plaasmuis

Groepbe
Lee gele
s

Liggaamsopvoeding
(binne)
• Beweging en
ritme: klankliedjies,
klapspeletjies
• Lateraliteit:
brandoefening

Werk in pare
Oop vrae

Kla

Onafhanklike
Skryfwerk
Teken ’n prent
en skryf ’n sin
oor die storie.

Uitvoerende Kunste
Improviseer en interpreteer:
Verduidelik aan die Graad 1’s
’n reël oor gevare met behulp
van die plakkaat.
Aanvangskennis en PSW
• Plakkaat oor gevare (GB)
• Identifiseer gevare in ’n kombuis.
• Soorte gif: gevaarteken (teken, kleur in)
• Onderwyser se storie: ’n Ongeluk by die huis
• Vind uit: ’n Beroemde verpleegster
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Klanke
Stel die
klank d en
u bekend;
klankliedjies.

Handskrif
Skryf letter d
en u.

Gevare by die huis

WEEK 3

Voorbereiding
Maak flitskaarte van die sigwoorde:

gevaar

dorp

plaas

huis

veilig

Riglyne vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
GBL: 2 x 15 minute per groep
Maandag

Aktiwiteite vir ontluikende lees

Dinsdag

Woensdag

OW: 8 bladsye

Donderdag

Vrydag

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Groep A

GBL 1

OW 1

OW 2

OW 3

OW 4

GBL 2

OW 5

OW 6

OW 7

OW 8

Groep B

1

GBL 1

2

3

4

5

GBL 2

6

7

8

Groep C

1

2

GBL 1

3

4

5

6

GBL 2

7

8

Groep D

1

2

3

GBL 1

4

5

6

7

GBL 2

8

Groep E

1

2

3

4

GBL 1

5

6

7

8

GBL 2

Assessering
Informele assessering: Vrydag se klanke word as diktee getoets. Gebruik die robot-rubriek in
LAB bl. 78 om dit te merk.

Woordeskat
Mondelinge woordeskat (Sien ook die temabegrippe in jou opleidingshandleiding.)
gevaar, medisyne, gif, elektrisiteit, plaagdoder, kwaai, rook, vlamme, kokend, spat, olie, hout,
vadoek, vuurhoutjies, stoof, muurprop, elektriese sok, elektriese drade, paraffien, batterye,
temperatuur, verdrinking
Sigwoorde
gevaar, dorp, plaas, huis, veilig
Klankwoorde
rol, sal, lag, sag, wol, nag, gas, nog
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Oggendbyeenkoms

Luister
en Praat

Aanvangskennis
en PSW

GBL en
Onafhanklike
Werk

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?

2. Luister en Praat: Storietyd
As dit te lank duur om die storie te lees, voltooi dit die volgende dag in L & P – die leerders moet
die volledige storie hoor.

1. Stel die storie bekend (3 min)
Moenie die BB aan die leerders wys nie;
vra hulle om die tonele in hul verbeelding
te sien.
• Wat is ’n dorp? Gee my die naam van ’n
groot dorp waarvan julle weet.
• Het julle al ’n plaas besoek? Wat het julle
daar gesien?
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2. Lees die storie hardop voor (7 min)

3. Vra vrae (5 min)

• Luister aandagtig na die storie.

• Waar sou jy graag wou woon? Waarom?

Dorpmuis en Plaasmuis
Lank, lank gelede was daar twee muise. Hulle was neef en niggie. Die een muis het in die dorp
gewoon. Sy naam was Dorpmuis. Die ander muis het op ’n plaas gewoon. Haar naam was
Plaasmuis.
Plaasmuis stuur vir Dorpmuis ’n brief. Daarin staan: “Kom kuier gerus by my op die plaas.
Dis baie veilig en vreedsaam op die plaas. Jy sal hier heerlik vakansie hou. Ek sal jou ook graag
wil besoek.”
Dorpmuis pak sy klere in en glip in by die bagasiebak van ’n motor wat platteland toe ry. Hy
klim uit toe die motor naby ’n boom op die plaas stilhou. Dorpmuis asem die vars plattelandse
lug diep in. “Ek dink ek gaan van die plaaslewe hou,” dink hy.
Opeens hoor hy ’n harde geblaf reg agter hom. WOEF, WOEF, WOEF! Dorpmuis draai om
en sien ’n kwaai hond. “Help!” skreeu hy en hol blitsvinnig teen die boom op. Die hond knor
en spring teen die boom. Dorpmuis sit en bewe van angs in die boom. “Watter skrikwekkende
monster is dit net nie,” sê hy. ’n Rukkie later loop die hond weg en Dorpmuis klim af. Hy begin
in die rigting van die plaashuis loop.

Mondelinge woordeskat uit die storie
kwaai: skrikwekkend, wild
knor: grom
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Maar hy sien nie die groot, bruin koei raak nie. MOEEE, sê die koei. “Help!” gil Dorpmuis,
“dis nog ’n groter monster!” Hy hardloop na ’n emmer wat op die werf staan en spring daarin
om te vlug. Maar, o gits, die emmer is vol water en die arme Dorpmuis kan nie swem nie! Hy
plas woes om bo te probeer bly. “Help!” skreeu hy benoud. Op daardie oomblik steek die
koei gelukkig haar groot gesig binne-in die emmer in om water te drink. Voor jy kan sê “mes!”
spring Dorpmuis op die koei se neus, skarrel teen haar gesig op en spring af tot op die grond.
Dorpmuis is nou al moeg en nat en koud. Hy sien ’n groot vuur op die plaaswerf, waar
mense besig is om te kook. Hy loop nader aan die vuur om hom daar warm te maak. Maar hy
is nie gewoond aan oop vure nie. Hy staan te naby aan die vuur en ’n vonk beland op sy serp.
Sy serp vat vlam. “Help!” skree hy vir die soveelste keer terwyl hy weghardloop.
En nou hou hy aan hardloop. Hy gaan staan nêrens stil nie. Om die waarheid te sê, hy
hardloop al die pad huis toe, na die dorp waar hy veilig voel. “Ek kan nooit op ’n plaas woon
nie,” dink Dorpmuis. “Dit is heeltemal te gevaarlik vir my.”
Intussen loop sy niggie, Plaasmuis, al die hele dag lank om by die dorp uit te kom. Toe sy
daar aankom, dwaal sy rond, op soek na Dorpmuis se straat en huisnommer. Terwyl sy so na
die straattekens staan en kyk, hoor sy ’n harde TOOOOEEEET! en ’n motor kom verbygejaag.
“Help!” skreeu sy en spring uit die pad uit.
Uiteindelik kry sy die huis en gaan in, uitgeput en honger. Sy volg die geur van gebak na
die kombuis. Daar is warm brood op die toonbank. Sy klim teen die kas op en toe sy regmaak
om na ’n krummel te hap, hoor sy SWOOEESJ en ’n groot, skerp mes mis haar stert net-net.
“Help!” gil sy. “Bly uit my kombuis uit!” skreeu die woedende kok.
Arme Plaasmuis trippel oor die kombuistoonbank. Sy sien nie die stoof nie. Die plate op die
stoof is warm, gereed om aandete gaar te maak. Plaasmuis spring op een van die warm plate.
“SJOE, SJOE, SJOE!” gil sy. Sy spring van die warm plaat af tot op die vloer.
Naby aan die vloer sien sy drie klein gaatjies in die muur. Sy dink dis die deur na haar neef
se huis. Sy druk haar pootjie binne-in die een gaatjie om dit oop te maak. “EINA!”, skreeu sy
toe ’n elektriese skok deur haar lyfie gaan. Gelukkig kom Dorpmuis op daardie oomblik by sy
huis aan en skakel gou die muurprop af. “Dis ’n elektriese muurprop,” sê hy. “Jy moet nooit
aan ’n elektriese muurprop raak nie, tensy dit afgeskakel is.”
“Die dorp is te gevaarlik vir my!” sê Plaasmuis. “Ek gaan dadelik terug huis toe.” En daar
hardloop sy al die pad terug na die plaas waar sy veilig voel.
Die twee muise het dus besef dat hulle gelukkig was op die plekke waar hulle nog altyd bly.
Daar was ook gevare waar hulle gewoon het, maar ten minste was dit gevare wat hulle geken
het en kon vermy het.

Mondelinge woordeskat uit die storie
plas: swem rond met kort, vinnige hale
skarrel: hardloop vinnig met klein treetjies
trippel: hol vinnig met vinnige, ligte treetjies
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3. Aanvangskennis en PSW: Bespreek wat julle nie moet doen nie
1. Praat oor ongelukke by die huis (15 min)
Sien jou opleidingshandleiding vir meer inligting
oor algemene ongelukke wat in Suid-Afrikaanse
huise voorkom.

Ongelukke gebeur nie net op die pad nie, maar
kan ook by die huis gebeur. Die dinge wat ons
elke dag gebruik, kan gevaarlik wees.
• Werk in pare. Maak beurte.
• Vertel jou maat van enige ongelukke wat jy al
in jou huis gesien gebeur het.

2. Sit op die mat en lees:
BB, bladsy 11 (15 min)

Ons moet weet hoe om ons by die huis
veilig te hou.
• Kyk na die gevaarlike dinge op die
prente terwyl ek lees (propsokke,
elektriese drade, skerp messe,
kokende water, medisyne en pille,
vuurhoutjies).

4. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie vir d-klank
1. Warm op (5 min)

2. Onderrig en sing ’n klankliedjie vir die d-klank
(10 min)
• Luister en kyk
die eerste keer.
• Sing nou saam
en voer die
aksies uit.

•
•
•
•

Staan op.
Wikkel jul lyf.
Strek jul arms opwaarts.
Raak aan jul tone.

D vir deur
Die duif sit op die deur
en luister hoe ek klop.
D-doef, doef-doef,
ek klop aan die deur.
D-d deur.

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.
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5. Klanke: Die d-klank
1. Stel die d-klank bekend: LAB bladsy 51 (3 min)
• Dit is die letter d, dit maak die klank dddd.
• Wie se naam begin met die d-klank?
• Wie se naam bevat ’n d ?

2. Luister na en sê die d-klank. (4 min)
• Wat is hierdie prent?

2

1

donkie

• Luister na die eerste klank, dddd.
• Sê die klank.
• Let op wat jou tong in jou mond doen.

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

3

• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met daardie
klank?
• Doen ’n aksie vir ’n woord wat met die
d-klank begin.

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

5

• Wie kan sê wanneer ons die hoofletter
of kleinletter gebruik?
Kopieer my:
• Skryf in die lug terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou vinger na terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou potlood na terwyl ons die liedjie sing.
d – Begin by die kolletjie, draai vir die dammetjie,
gaan reguit op vir die doring en kom reguit af.

6. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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5. Sinswerk. (4 min)
• Lees die sin vir die leerders.
Beklemtoon die d-klank.
• Leerders omkring elke d in die sin.
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen
onafhanklike werk

2. Groep A en B maak beurte op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 1 (15 min elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye
per dag. (Sien die tabel
op bladsy 63 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos
nodig. Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en beantwoord
my vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

8. Liggaamsoefeninge (buite): Hindernisbaan
1. Verduidelik die hindernisbaan (5 min)
Beplan ’n roete wat soveel moontlik verskillende
hindernisse insluit. Gebruik dit wat beskikbaar is:
klimraam, buitebande, stoele, tafels, houtstompe, toue
en so meer.
• As jul huis aan die brand is, moet julle op enige
manier moontlik daar probeer uitkom.
• Kom ons oefen dit met ’n hindernisbaan.
• Ek sal julle wys waar julle orals moet beweeg en wat
julle moet doen.
Demonstreer dit met een leerder.
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2. Die groepe voltooi die
baan (25 min)
• Sodra ek my fluitjie blaas, kan
een groep begin.
Blaas die fluitjie met tussenposes
van omtrent 10 sekondes.
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Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Luister
en Praat

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus
in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met
behulp van die My nuus-raampies op
die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul nuus
aan die klas
• Ek kies enkele kinders wat hul nuus
aan die klas kan meedeel.

2. Luister en Praat:
Oop vrae oor Dorpmuis en Plaasmuis
Beantwoord die oop vrae (10 min)
• Gesels met jou maat. Maak beurte om te praat en te luister.
• Wat leer hierdie storie ons?
(Daar is gevare in alle huise; ons
moet versigtig wees op plekke wat
ons nie ken nie; ons is op ons
gelukkigste by ons eie huis.)
• Waar sou julle graag wou
woon? Verduidelik waarom.
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(begrip)
GBL en
Onafhanklike
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Visuele
Kunste
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WEEK 3

3. Gedeelde lees: Begrip (Dorpmuis en Plaasmuis)
1. Lees aan die klas voor: GB bladsy 12-15
Volg die woorde terwyl ek aan julle voorlees.

2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie nou hardop saam met my.

3. Hersien die sigwoorde:
gevaar dorp plaas huis veilig
• Kyk na die flitskaart en sê die woord saam met my.
• Pas dit by ’n woord in die Grootboek.
• Sit die flitskaarte op die Woordmuur.

4. Aanvangskennis en PSW:
Identifiseer die gevare in hierdie huis/Vind uit
1. Identifiseer die moontlike gevare op die prent:
LAB, bladsy 52 (5 min)
• Merk al die gevare in hierdie kombuis met ’n X. Gebruik jul potlood.
• Hoeveel gevare het julle gekry? (Daar is 8: vuurhoutjies, pille, pot, mes,
prop, elektriese drade, skoonmaakmateriaal, speelgoed op vloer.)

2. Pare: Bespreek waarom dit gevaarlik is en praat oor veilige
alternatiewe (5 min)
• Waarom is elkeen van hierdie goed gevaarlik? (Dit kan ’n brand of
vergiftiging veroorsaak, julle kan julleself sny, ’n elektriese skok is
moontlik, of julle kan gly/val.)
• Wat kan julle in plaas daarvan doen/Wat is ’n veilige alternatief? (Sit goed weg of hoër op;
vra Pappa om die drade reg te maak.)
• Kom ons deel ons oplossings met mekaar.
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3. Lees die Vind uit-vraag van die week voor: LAB, bladsy 53
(5 min)
Moedig die kinders aan om die antwoord tuis te probeer kry.
• Kyk na die prent terwyl ek die woorde en vrae voorlees: Wie is die “vrou
met die lamp”?
• Ken enigeen van julle ’n verpleegster? (ma, ouma, buurvrou). Kyk na die
wapentjie op hul lapel en jy sal ’n lampie daarop sien. Probeer om uit te
vind waarom die prent daar voorkom.
• Ons gaan Vrydag sien wat julle uitgevind het.

5. Liggaamsopvoeding (binne): Hersiening van vingerrympies
1. Warm op
(5 min)

2. Hersien die vingerrympies van
Week 2 (10 min)

• Staan op.
• Swaai jul arms.
• Spring drie keer
op en af.

• Sing saam en voer die aksies uit.

6. Klanke: Gedeelde woordbou
1. Die leerders knip die
letterkaarte vir hierdie
week uit: LAB, bladsy 219
(7 min)
• Vertoon dieselfde
onderwyserskaarte lukraak op
die bord.

2. Bou woorde saam met die leerders met jou
kaarte: LAB bladsy 54 (13 min)
• Kom ons bou die woord
op die bord.
• Luister na die woord.
(Watter letter kom eerste,
volgende, en so aan?)
• Probeer om die woord
met jul eie kaarte te
kopieer.
• Sit jul letters in ’n houer/
sakkie om weer te kan
gebruik.
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7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 63 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep C en D maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 1 (15 min elk)
Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos nodig.
Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy
en beantwoord my vrae.
Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

9. Visuele Kunste: Ontwerp ’n plakkaat
Ontwerp ’n plakkaat om een van die reëls te onderrig
Die leerders gaan tydens die volgende les ’n volgrootte plakkaat maak.
• Herlees die reëls oor gevare: GB, bladsy 11/LAB, bladsy 50. Kies een van
die reëls waarin jy die Graad 1’s wil onderrig.
• Ontwerp ’n plakkaat om die reël te onderrig.
• Skryf die reël met ’n potlood in groot hoofletters op jou plakkaat.
• Teken ’n prent om klein kindertjies van die gevaar bewus te maak.
• Die prent moet die volle ruimte op die plakkaat vul. Dit moet duidelik en
eenvoudig wees.
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Woensdag

Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

Gedeelde
Lees
(dekodering)

GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?

2. Aanvangskennis en PSW: Bespreek en teken die gevaartekens
1. Bespreek veiligheid en die verskillende soorte gif
• Wat is gif? (dinge wat lewende wesens benadeel of kan doodmaak, byvoorbeeld
plaagdoders, rottegif, paraffien en
goed soos petrol of bleikmiddel)
• Wat gebeur as julle gif inneem?
(hospitaal)
• Hoe weet julle of iets giftig is? (Dit
kan ’n sterk reuk hê; dit kan ’n teken
vertoon wat julle sê dis gif, MAAR
DAAR IS MOONTLIK NIE ’n TEKEN
NIE.)
Herinner die klas daaraan dat hulle niks
anders mag drink nie, buiten dit wat hul
ouers vir hulle gegee het – ingeval dit
giftig is.
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2. Kleur die teken in: LAB, bladsy 55
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3. Teken ’n
gevaarteken op
die bottel

Toerusting: kryte
• Het iemand al vantevore hierdie teken
gesien? (Wys die LAB-bladsy.)
• Wat beteken dit? Waarom dink julle is dit
’n teken en nie woorde nie?
• Wat is die prente in die teken? (bene)
• Waar kan ’n mens dit sien? (op ’n bottel)
• Kleur die gifteken geel in.

Teken ’n gevaarteken op
die bottel gif.

3. Gedeelde Lees: Dekodering (Dorpmuis en Plaasmuis)
1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 12-15

3. Hersien die sigwoorde:

Lees vandag saam met my.

• Sê hierdie woord in die Grootboek saam
met my.
• Soek op die Woordmuur na die flitskaart
wat daarby pas.

gevaar dorp plaas huis veilig

2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)

4. Gedeelde Skryfwerk: Storiekaart

Karakters:
Plekke:

1. Berei ’n storiekaart voor (5 min)
• Dit is ’n storiekaart. ’n Storie word op ’n storiekaart
opgesom. Dit help ons om ’n storie te onthou.
• Kom ons lees die woorde saam.
• Wat beteken die woord karakters?
• Ons kan woorde in plaas van sinne op ’n storiekaart
neerskryf.
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Wat het gebeur?
1.
2.
3.
4.
Einde:
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2. Skryf die leerders se voorstelle neer (10 min)
Maak seker dat jy ’n duidelike idee
het oor hoe jy die storie wil opsom
om die leerders se reaksies te rig.
• Sê my watter woorde ek moet
neerskryf. Gebruik net een woord
waar julle kan.
• Wie is in die storie?
• Waar vind dit plaas?
• Wat gebeur eerste? Tweede?
Kom ons teken ’n pyltjie in plaas
daarvan om die woorde “gaan na
die” te skryf.
• Hoe eindig die storie?

Karakters: Dorpmuis, Plaasmuis
Plekke: dorp, plaas
Wat het gebeur?
1. Dorpmuis plaas
2. Baie gevare
3. Plaasmuis dorp
4. Baie gevare
Einde:
Albei is veilig/gelukkig in hul eie huis.

5. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie vir die u-klank

1. Warm op (5 min)

2. Onderrig en sing ’n klankliedjie vir
die u-klank (10 min)
• Luister en kyk die eerste keer.
• Sing nou saam en voer die aksies uit.

Ek val op my rug dan sê ek
“u” in die bus
Die wiele van die bus
rol om en om
terwyl ek rus in die bus.
Wanneer die bus
oor die hobbels ry,
dan val ek op my rug, “u”.
• Staan op.
• Hop eers op die een voet en dan op die
ander een.
• Staan op jou tone.
• Swaai jou arms soos ’n windmeul.

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.
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6. Klanke: Die u-klank
1. Stel die u-klank bekend: LAB, bladsy 56 (3 min)
2

• Dit is die letter u. Dit klink so: uuuuuu.
• Wie se naam begin met die u-klank?
• In wie se naam is daar ’n u?

2. Die leerders luister na en sê die
u-klank (4 min)

1

• Wat is hierdie prent?

bus

• Luister na die eerste klank, uuuuuu.
• Sê die woord.
• Let op na wat jul tong en mond doen.

3. Die leerders identifiseer
woorde wat met die u-klank
begin (5 min)

3

• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met
daardie klank?

4. Onderrig die lettervorming vir
u (4 min)

5

Vra die leerders om dit wat jy doen, na
te boots.
• Skryf die letter in die lug terwyl ons die vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul vinger na terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
5. Werk met sinne (4 min)
• Trek dit met jul potlood na terwyl ons die
• Lees die sin aan die leerders voor.
vorming daarvan sing-praat.
Beklemtoon die u-klank.
u: Begin by die kolletjie en gaan af en om,
• Die kinders omkring elke u.
dan op en weer af.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per
dag. (Sien die tabel op bladsy 63 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min)
Groep E met die Leesbundel: Leeswerk 1
Stel vandag se storie bekend of bou daarop
voort soos nodig. Lees byvoorbeeld die storie
aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en
beantwoord my vrae.

Groep A met die Leesbundel: Leeswerk 2
• Kom ons herlees die storie hardop
saam.
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan
luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

9. Visuele Kunste: Maak ’n plakkaat
Maak ’n plakkaat
Toerusting: groot velle papier (A4 of groter, wit of gekleur),
plakkaatverf of vetkryte of dik viltpenne.
• Kopieer die plakkaat wat julle Dinsdag ontwerp het op ’n
groot vel papier.
• Gebruik ’n potlood.
• Skryf groot letters/woorde.
• Kleur dit in helder kleure in.
• Jul plakkaat is bedoel om klein kindertjies te leer; julle moet
seker maak hulle gaan daarvan hou en dit verstaan.
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Donderdag
Oggendbyeenkoms

FA

Onafhanklike
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus
in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met
behulp van die My nuus-raampies
op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul
nuus aan die klas
• Ek kies enkele kinders wat hul
nuus aan die klas kan meedeel.

2. Luister en Praat: Klapspeletjie/liedjie
Leer die kinders die gediggie
asook die klapaksies.
• Die kinders boots jou na en
herhaal dit in pare wat saamklap.

Gevare
Gevare oral om jou,
Dit moet jy tog weet.
Dis skêre en messe,
Moet dit nie vergeet!
Pasop vir die swembad;
Jy kan dalk verdrink.
Ja, glo my ou mater
Soos ’n klip kan jy sink
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3. Gedeelde Lees: Vlotheid en reaksie (Dorpmuis en Plaasmuis)
1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 12-15

3. Hersien die sigwoorde:

Lees die storie weer.

• Wat is hierdie woord (in die Grootboek)?

veilig, huis, dorp, plaas, gevaar

2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)

4. Onafhanklike Skryfwerk: Teken ’n prent en skryf ’n byskrif
1. Lees die woorde en sinne op die
storiekaart
• Kom ons herlees die woorde en
die sinne.
• Dink na oor watter muis julle graag wil
teken.
• Dink na oor watter deel van die storie
julle graag wil teken (een van die
gevare, die einde, ’n muis wat reis, ’n
muis veilig by die huis en so meer).

Karakters: Dorpmuis, Plaasmuis
Plekke: dorp, plaas
Wat gebeur:
1. Dorpmuis plaas
2. Baie gevare
3. Plaasmuis dorp
4. Baie gevare
Einde:
Albei veilig in hul eie huis.

2. Teken ’n prent en benoem dit (skryf ’n sin daaroor):
LAB, bladsy 57
• Teken jul prent.
• Skryf ’n byskrif – ’n woord of sin waarin julle sê wat in die prent aangaan.
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5. Liggaamsopvoeding (binne): Klapspeletjie
1. Warm op (5 min)
•
•
•
•

Staan op.
Wikkel jul lyf.
Swaai jul arms.
Hop eers
op die een
voet en
dan op die
ander een.

2. Speel die klapspeletjie uit Luister en Praat
hier bo (10 min)
• Kom ons doen die klapspeletjie wat ons vandag
geleer het.
• Die meisies klap eers, dan die seuns en dan klap
almal saam.

6. Klanke: Selfstandige woordbou
1. Die leerders wys die naam van die
letter met hul kaarte (5 min)

2. Die leerders bou woorde met die
kaarte: LAB, bladsy 58 (15 min)

• Sprei jul kaarte op jul skoolbank oop.
• Wanneer ek ’n klank sê, steek die
(bypassende) letterkaart in die lug op.

• Kyk na die prent.
• Bou die woord met
jul kaarte. Die klein
vierkantjies sê julle
hoeveel letters daar
moet wees.
• Kom ons kontroleer.
(Een leerder skryf die
woord op die bord
neer.)

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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8. GBL en Onafhanklike werk Groep B en C
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 63 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep B en C maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 2 (15 min elk)
• Kom ons herlees die storie hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat.
Ek gaan luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

9. Uitvoerende Kunste: Verduidelik ’n gevaarreël
Verduidelik ’n reël oor gevare met behulp
van die leerders se plakkate
Die leerders kan oefen voordat hulle dit die
volgende dag vir die hele klas aanbied.
• Werk in pare. Maak beurte.
• Verduidelik die gevaar aan jou maat met behulp
van jou plakkaat. Maak gebruik van aksies en
liggaamsbewegings om te wys wat jy bedoel.
• Verduidelik die gevolge (wat alles kan gebeur).
• Sê hoe ’n mens dit kan verhoed.
• Jou maat gee terugvoering om jou te help vir
wanneer jy jou plakkaat vir die klas aanbied. (Is
dit sinvol? Het jy duidelik gepraat?)
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Terugvoering
Is dit sinvol?
Het ek duidelik
gepraat?

Vrydag
Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

GBL en
Onafhanklike
Werk

Klanke en
Handskrif

WEEK 3

Gedeelde
Skryfwerk

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou
naam met die klank
A (dan B, C, ens.)
begin.
• Wie is nie vandag
hier nie? Met watter
klank begin hul name?

Sing die
verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer
vandag?

2. Liggaamsopvoeding (buite): Hindernisbaan
Doen weer die hindernisbaan
• Jy kan van die hindernisse verander sodat
dit van Maandag se baan verskil.

3. Deel ons skryfwerk: Verduidelik jul tekening
Verduidelik jul tekening:
LAB bladsy 57
• Werk in groepe. Maak beurte.
• Verduidelik wat julle geteken het.
• Verduidelik waarom julle daardie muis
gekies het.
• Verduidelik waarom julle daardie deel van
die storie gekies het.
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4. Aanvangskennis en PSW: Vind uit/Onderwyser se storie
1. Kry terugvoering oor die Vind uit-vraag van die week:
LAB, bladsy 53 (5 min)
• Wie het dit reggekry om die antwoord op die vraag te kry? (Florence
Nightingale)
• Wie het jou daarvan vertel?
• Wat het Florence Nightingale gedoen? (begin die eerste
verpleegsterskool, en dit is waarom daar selfs vandag nog ’n lampie op
alle verpleegsterswapentjies voorkom)
• Het jy iets anders uitgevind wat jy graag aan die klas wil meedeel?

2. Vertel jou eie storie oor ’n ongeluk wat by jou huis gebeur het
Sien jou opleidingshandleiding vir veiligheidsbegrippe wat in die storie verken kan word.
• Vertel jou eie storie oor ’n klein ongelukkie by
die huis. (iets werkliks of uitgedink, byvoorbeeld
’n vinger wat gesny is, iemand wat op ’n nat
vloer gegly of van ’n leer afgeval het)
• Verduidelik wie jou daarvan vertel het en wat
gebeur het. (was kliniek toe en ’n verpleegster
het die wond verbind/toegewerk; my ma/man
het ’n pleister opgeplak)
• Verduidelik wat jy daaruit geleer het. (om
messe versigtig te hanteer, nie artikels op die
vloer te laat rondstaan nie, om nie roekeloos
teen ’n leer op te klim nie, en so meer)

5. Klanke en Handskrif: Diktee
Diktee: LAB, bladsy 59
• Luister terwyl ek ’n
woord stadig sê.
• Skryf die woord in jul
mooiste handskrif neer.
• Werk op jul eie.
• Gee jul boeke aan die
einde van die dag in om
nagesien te word.

rol
wol

lag
tel
mol
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6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 63 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep D en E maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 2 (15 min elk)
• Kom ons herlees die storie
hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat.
Ek gaan luister na hoe julle lees.
Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

7. Uitvoerende Kunste:
Onderrig een reël oor gevare met jul plakkaat
1. Bied jul plakkaat met die gevaarreël vir die klas/Graad 1-klas aan
’n Graad 1-klas stel ’n werklike gehoor
voor en bied ’n ware rede waarom die
plakkaat gemaak is en aangebied word.
Praat met jou kollegas en kyk of dit
gereël kan word.
• Wys jul plakkaat vir die Graad 1-klas.
• Verduidelik die gevaar en sê wat alles
kan gebeur.
• Stel ’n oplossing voor.
• Kyk na die klas en praat duidelik en
eenvoudig.

2. Verduidelik die gevaar
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Veiligheid by die huis

Oorsig van Week 4

Klaprympie
Gevare
Gedeelde Lees
Ydele mnr. Haantjie

Mondeling

Le
e

erk
sw

Tema:
Veiligheid by
die huis
Week 4:
Veiligheid by
die huis
ns

ryfwerk

e
id

e

va

ard
igheid

Gedeelde Skryfwerk
Voorspelling:
Storie se einde

Sk

Lew

Liggaamsopvoeding
(buite)
• Lateraliteit: Stop,
val neer en rol
(brandoefening
vir wanneer klere
brand).
• Perseptueelmotories: Bly
laag onder op die
vloer en beweeg
(brandoefening in ’n
brandende kamer).

Werk in pare
Voorspelling:
Storie se einde

nk

e

Liggaamsopvoeding
(binne)
Beweging:
Klankliedjies;
klapspeletjies

Hardopleesstorie
Ydele mnr. Haantjie

Groepbe
Lee gele
s

Groepbegeleide Lees (GBL) en
Onafhanklike Werk (OW)
2 GBL-groepe per dag
8 LAB-bladsye

Kla

Onafhanklike
Skryfwerk
Teken ’n prent
en skryf ’n einde
vir die storie

Visuele Kunste
• Skep in 3D:
Maak ’n bokshuis.
• Skep in 2D en 3D:
Maak ’n kaartjie vir
noodgevalle en ’n
Brandgids.

Aanvangskennis en PSW
• Verskillende soorte
brande by die huis en wat
om te doen (Grootboek)
Uitvoerende Kunste
• Noodnommers: Oefen om
• Kreatiewe speletjies en
dit te bel.
vaardighede: klapspeletjies;
• Noodsituasies: Wat sou
opwarming; klankliedjies
julle doen?
• Improviseer en interpreteer:
• Onderwyser se storie:
Bied ’n branduitgangsplan
Alleen by die huis
aan (met behulp van die
• Vind uit: Die piramides
bokshuis)
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Klanke
• Stel klank w
en b bekend.
• Klankliedjies
vir klank w
en b.

Handskrif
Skryf die
letter w en b.

Veiligheid by die huis

WEEK 4

Voorbereiding
Maak flitskaarte met die sigwoorde daarop:

deur

alleen

vreemdeling

klop

brand

Riglyne vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
GBL: 2 x 15 minute per groep
Maandag

Aktiwiteite vir ontluikende lees

Dinsdag

Woensdag

OW: 8 bladsye

Donderdag

Vrydag

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Groep A

GBL 1

OW 1

OW 2

OW 3

OW 4

GBL 2

OW 5

OW 6

OW 7

OW 8

Groep B

1

GBL 1

2

3

4

5

GBL 2

6

7

8

Groep C

1

2

GBL 1

3

4

5

6

GBL 2

7

8

Groep D

1

2

3

GBL 1

4

5

6

7

GBL 2

8

Groep E

1

2

3

4

GBL 1

5

6

7

8

GBL 2

Woordeskat
Mondelinge woordeskat (Sien ook die temabegrippe in jou opleidingshandleiding.)
gesluit, versorg (babas en kleuters), noodnommers, fluitjie, skreeu, ongemaklik/bang, rook,
beddegoed, meubels, petrol, olie, brandblusser, brandweer, pomp, noodgeval, procedure,
uitgerafelde, elektriese konneksies
Sigwoorde
deur, alleen, vreemdeling, klop, brand
Klankwoorde
pot, pop, pad, pen, rys, lys, pyp, byl
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Oggendbyeenkoms

Luister
en Praat

Aanvangskennis
en PSW

GBL en
Onafhanklike
Werk

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?

2. Luister en Praat: Storietyd
Hierdie storie kom van ’n verre land en het lank, lank gelede gebeur. Dit gaan oor twee diere,
mnr. Haantjie en mev. Kat.

1. Stel die storie bekend:
GB bladsy 17-20 (3 min)

2. Lees die storie hardop voor (7 min)
• Luister aandagtig na vandag se storie.

Wys slegs die eerste bladsy van die storie oor
Ydele mnr. Haantjie.
• Kyk na die prent.
Watter twee diere sien
julle?
• Wat doen die
hoenderhaan?
• Wat sê dit vir ons
omtrent hom?
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3. Vra vrae (5 min)
• Wat het julle omtrent mnr. Haantjie geleer?
• Hoe kry Jakkals dit reg dat mnr. Haantjie die
deur oopmaak?
• Het julle nagedink oor hoe die storie moet
eindig?
Ons gaan in die volgende les idees hieroor
uitruil.

Ydele mnr. Haantjie
Mnr. Haantjie woon in ’n kothuisie in ’n woud. Hy bly daar saam met mev. Kat. Mev. Kat is ’n
baie verstandige dier, maar mnr. Haantjie … Wel, mnr. Haantjie is baie ydel en baie dwaas. Hy
hou daarvan om die hele dag lank na homself in die spieël te kyk. Hy draai hierdie kant toe en
daardie kant toe en sê: “Watter aantreklike kêrel is ek net nie! Kyk na my pragtige vere! Kyk na
my mooi gevormde bene!” [Wys sy bewegings.)
Op ’n dag sê mev. Kat: “Ek moet nou dorp toe gaan om brood en melk vir aandete te koop.
Jy gaan alleen by die huis bly. Wees asseblief veilig. Daar is ’n slegte jakkals in die woud wat
graag hoenderhane opvreet. Maak seker jy sluit die deur sodra ek weg is en moenie dit vir
enigeen oopmaak nie, al sê hulle wat. Selfs as iemand jou vra om binne te kom, moenie die
deur oopmaak nie.”
“Ja, ja, ek hoor jou,” sê mnr. Haantjie, maar hy luister nie werklik nie. Hy is besig om sy
glansende snawel te bewonder.
Mev. Kat kry haar mandjie, handsak en sambreel en stap by die deur uit. “Sluit nou die
deur,” sê sy. “En onthou, moenie dit vir enigeen oopmaak nie.” Toe stap sy deur die woud, op
pad dorp toe.
Mnr. Haantjie is dus alleen by die huis. “Ek moet gaan kyk of ek steeds ’n aantreklike kêrel
is,” sê hy en gaan staan voor die spieël. “Watter aantreklike kêrel is ek net nie!” sê hy toe hy na
homself kyk.
Hy hoor skielik ’n geraas. Dit is iemand wat by die deur KLOP, KLOP, KLOP. Hy luister. En
daar is dit weer: KLOP, KLOP, KLOP. Mnr. Haantjie loop deur toe. “Wie is daar?” roep hy. “Is jy
’n vreemdeling?”
“Nee, dis ek,” sê ’n soet stemmetjie. “Ek is jou gawe buurvroutjie.”
“O, dis dan reg,” sê mnr. Haantjie. “Waarmee kan ek jou help?”
Die soet stemmetjie sê weer: “Ek het gehoor daar woon ’n baie aantreklike kêrel hier. Om
die waarheid te sê, die edelste man in die land. Is dit waar?”

Mondelinge woordeskat:
woud: landoppervlakte met baie bome daarop
verstandig: iemand wat goeie besluite neem
ydel: te trots op hoe jy lyk, geneig om te spog
bewonder: om te dink iemand of iets is wonderlik
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Mnr. Haantjie tooi hom op. “Ja,” sê hy, “dis waar. Hier woon ’n aantreklike kêrel. Die beste in
die land!”
Die soet stemmetjie sê: “Ag, kan ek asseblief binnekom en hierdie aantreklike kêrel
aanskou?”
Mnr. Haantjie voel so gevlei dat hy alles vergeet wat mev. Kat hom gesê het. “Natuurlik sal
ek jou laat binnekom,” sê hy. En daar sluit die dwase mnr. Haantjie die deur oop. “Kom gerus
binne,” sê hy. En hy begin die deur oopmaak.
[Kan julle raai wie buite is? Is dit die gawe buurvrou van langsaan?]
Ja, julle het waarskynlik reg geraai. Ek moet julle ongelukkig vertel dat dit eintlik die sluwe
mnr. Jakkals is wat by die deur staan. Hy het net voorgegee dat hy die buurvrou is. En mnr.
Jakkals hou baie daarvan om hoenders op te vreet. O gits!
Gelukkig is mev. Kat reeds van die winkels af op pad huis toe. Sy maak gou, want sy weet
mnr. Haantjie is ’n onverstandige kêrel. Nes sy by die rand van die woud aankom, sien sy mnr.
Haantjie begin om die deur oop te maak, met mnr. Jakkals wat gereed staan om binne te gaan.
“Stop! Stop! Maak die deur vinnig toe, mnr. Haantjie!” roep sy wanhopig. Sy swaai haar
sambreel rond en hardloop so vinnig as wat sy kan na die kothuis toe.
En daar eindig die storie. Ek wonder wat toe gebeur het? Ons moet maar self op ’n einde
besluit. Het mnr. Haantjie mev. Kat gehoor en die deur betyds toegeslaan, of het mnr. Jakkals
wel by die huis ingegaan? Ons gaan in die volgende les self die einde bepaal.

Mondelinge woordeskat:
optooi: bestee tyd en moeite daaraan om jouself mooi te laat lyk
voorgee: om te maak of te praat asof iets waar is wanneer dit nie is nie; om nie eerlik te
wees nie

3. Aanvangskennis en PSW: Bespreek brande by die huis
1. Praat oor elke soort brand op die mat: GB, bladsy 16 (15 min)
• Ons het al oor veiligheid by die huis gepraat. Vandag praat ons oor brande by die huis.
• Luister terwyl ek aan julle voorlees.

2. Bespreek die soorte brande en hoe elkeen begin (15 min)
Sien jou opleidingshandleiding vir besonderhede oor brande en hoe om
brande te hanteer.
• Hoe raak meubels of beddegoed aan die brand? (vuurhoutjies, sigarette,
houtstomp wat uit die vuurherd val)
• Hoe raak elektriese drade aan die brand? (swak konneksies, drade wat
uitgerafel of stukkend is)
• Hoe slaan kookolie aan die brand? (wanneer dit te warm word)
• Hoe vat petrol of verf vlam? (vuurhoutjies of sigarette – die rede dat
vulstasies ’n reël het van geen rook nie)

90

Maandag

WEEK 4

3. Bespreek wat julle moet doen ingeval daar ’n brand by die huis is (15 min)
Oefen: Sak laag af en beweeg, en stop, val neer en rol.
Sien jou opleidingshandleiding vir besonderhede.
• Wat sal jy eerste opmerk? (rook, ’n brandreuk, die hitte)
• Wat moet jy doen? (Gaan so gou moontlik na buite – moenie in die huis teruggaan of binnein wegkruip nie; skreeu: Help! of Brand!)
• Wat kan jy doen as die deur nie wil oopgaan nie of te warm is? (breek ’n venster, skreeu om
hulp)
• Wat kan jy doen as die rook te dig en donker is? (sak laag af en kruip uit omdat rook laag op
die grond minder dig is)
• Wat moet jy doen as jou
klere vlam vat? (moenie
hardloop nie – stop, val
neer en rol)

4. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie vir die w-klank
1. Warm op (5 min)

2. Onderrig en sing die klankliedjie vir
die w-klank (10 min)
• Luister en kyk die
eerste keer.
• Sing nou saam en
voer die aksies uit.

Sê Hi! by
060 017 0000
om hierdie
liedjie te hoor.

W vir wurm
Wie weet waar
Willie wurm woon? (x 2)
Ek weet waar
Willie wurm woon.
In ’n gat in die grond.
Doen enkele opwarmingsoefeninge.
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5. Klanke: Die w-klank
1. Stel die w-klank bekend: LAB, bladsy 73 (3 min)
• Dit is die letter w. Dit klink so: wwwwww.
• Wie se naam begin met die w-klank?
• In wie se naam is daar ’n w?

2. Die leerders luister na en sê die
w-klank (4 min)

2

1

• Wat is hierdie prent?)

wol

• Luister na die eerste klank, wwwwww.
• Sê die klank.
• Let op na wat jul tong en mond doen.

3. Die leerders identifiseer woorde
wat met die w-klank begin (5 min)

3

• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met daardie
klank?

4. Onderrig die lettervorming vir w
(4 min)
5
Vra die leerders om dit wat jy doen, na te
boots.
• Skryf die letter in die lug terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul vinger na terwyl ons
die vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul potlood na terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
w: Begin by die kolletjie, gaan skuins af,
dan skuins op, skuins af en weer skuins op.

4

5. Werk met sinne (4 min)
• Lees die sin aan die leerders voor.
Beklemtoon die w-klank.
• Die kinders omkring elke w.

6. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen
onafhanklike werk

2. Groep A en B maak beurte op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 1 (15 min elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye
per dag. (Sien die tabel
op bladsy 87 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos
nodig. Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en beantwoord
my vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

8. Liggaamsopvoeding (buite): Oefening vir wanneer klere vlam vat
1. Verduidelik wat mens moet doen
as jou klere aan die brand raak en
oefen dit (15 min)

2. Oefen om op verskillende maniere
te rol (15 min)

Doen dit in ’n saal of op ’n plek met gras.

• Lê op die vloer of grond met jul bene
reguit en jul arms langs jul sye.
• Rol sywaarts in een rigting.
• Rol sywaarts in die ander rigting.
• Rol vorentoe/agtertoe.
• Rol stadig/vinnig.
• Rol op jul sy en lig jul bene op. Rol nou
op die ander sy en doen dieselfde.

• Wanneer moet ons dié bevel volg: “stop,
val neer en rol”? (as ons klere vlam vat)
• Wat moet ons nie doen nie? (weghardloop)
• Kom ons oefen dit saam. (Die leerders
stop, val op die vloer of gras neer en rol.)
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WEEK 4

Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Gedeelde
Lees
(begrip)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met behulp van
die My nuus-raampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul nuus aan
die klas
• Ek kies enkele kinders wat hul nuus aan die
klas kan meedeel.

2. Luister en Praat:
Voorspel die einde van die storie (Ydele mnr. Haantjie)
1. Luister na die storie wat hardop
voorgelees word (sien bladsy 89
• Hoe dink julle eindig die storie?
• Sê vir jou maat wat jy dink.
• Ons gaan enkele idees aan die klas
meedeel.
• Moontlike eindes kan die volgende
wees:
– Mnr. Jakkals kom in en vreet mnr.
Haantjie op.
– Mnr. Haantjie hoor mev. Kat en
maak gou die deur toe.
– Mev. Kat kom by die huis aan en
red mnr. Haantjie.

2. Dink saam met ’n maat ’n einde
vir die storie uit (15 min)
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Kunste
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3. Gedeelde Lees: Begrip (Ydele mnr. Haantjie)
1. Lees aan die klas voor: GB bladsy 17-20
Volg die woorde terwyl ek aan julle voorlees.

2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie nou hardop saam met my.

3. Hersien die sigwoorde:
alleen klop deur vreemdeling brand
• Kyk na die flitskaart en sê die woord saam met my.
• Pas dit by ’n woord in die Grootboek.
• Sit die flitskaarte op die Woordmuur.

4. Aanvangskennis en PSW: Bespreek noodgevalle/Vind uit
1. Bespreek noodgevalle (3 min)
Sien die temabegrippe in jou opleidingshandleiding.
• Wat is ’n noodgeval?
• Aan watter voorbeelde kan julle dink? (brand; inbraak;
slegte ongeluk; gif ingekry; persoon bewusteloos of bloei)
• Wat kan julle doen? (skreeu om hulp; kry hulp)
• As daar ’n telefoon is, wat kan julle doen? (bel vir hulp)
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2. Skryf getalle op die bord en lees dit hardop aan die klas voor (2 min)
Doen navorsing oor die noodnommers vir jou eie gebied voor hierdie les.
• Kom ons lees die noodnommers hardop saam.
• Wat moet julle sê wanneer julle een van hierdie nommers bel? (Iemand gaan antwoord, dan
sê julle watter soort noodgeval dit is, en gee ook jul naam en adres.)
• Vind uit watter familielid julle tydens ’n noodgeval kan bel. Skryf hul nommer neer.

Noodnommers
Polisie:
Brandweer:
Ambulans:
Mamma of Pappa:

3. Die leerders werk in pare en bel die nommers in rolspel:
LAB, bladsy 74 (5 min)
• Kopieer die nommers in jul LAB.
• Ek roep ’n noodnommer uit en julle druk die nommers op jul foon.

4. Die leerders vind die antwoord uit: LAB, bladsy 75 (5 min)
• Kyk na die prent terwyl ek die woorde en vrae oor die piramides
voorlees.
• Ons gaan Vrydag sien wat julle uitgevind het oor waar dit in Afrika
voorkom.
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5. Liggaamsopvoeding (binne): Klaprympie
2. Herhaal die klaprympie van Week 3
(10 min)

1. Warm op (5 min)
•
•
•
•

Staan op.
Wikkel jul lyf.
Swaai jul arms.
Hop op die een
voet en dan op
die ander een.

• Klap en sê die rympie.

6. Klanke en Handskrif: Gedeelde woordbou
1. Die leerders knip
die letterkaarte vir
hierdie week uit:
LAB, bladsy 221
(7 min)

2. Bou woorde saam met die leerders met jou kaarte:
LAB bladsy 76 (13 min)
• Kom ons bou die woord op die
bord.
• Luister na die woord. (Watter
letter kom eerste, volgende, en
so aan?)
• Probeer om die woord met jul
eie kaarte te kopieer.
• Sit jul letters in ’n houer/sakkie
om weer te kan gebruik.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen
onafhanklike werk

2. Groep C en D maak beurte op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 1 (15 min elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye
per dag. (Sien die tabel
op bladsy 87 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos
nodig. Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en beantwoord
my vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

9. Visuele Kunste: Maak ’n bokshuis
1. Maak ’n huis met behulp van afvalmateriaal: LAB, bladsy 77
Toerusting: Leë boks vir elke groep; maskeerband/houtlym (om die boks
stabiel te hou); skêr of papier en gom of kryte om die deure en vensters te
teken
• Hoe kan julle ’n klein huisie uit jul boks maak? (Rekonstrueer die boks en
plak die flappe vas.)
• Hoe kan julle deure (twee) en vensters maak? (Knip dit op die boks uit of
teken dit op papier, knip dit uit en plak dit op die boks.)
• Bespreek die rol wat elke kind in die bouproses gaan speel.
• Maak jul huis saam as ’n groep.
Begin enige knipwerk deur met die skêr se punt ’n gaatjie in die karton te steek. Moenie die
kinders toelaat om dit te doen nie.

2. Gebruik jul bokshuis om te wys hoe ’n mens hardloop uit ’n huis wat aan die
brand is
• Bied jul huis vir die res van die klas aan. Wys hulle die deure en vensters wat julle sal gebruik
om tydens ’n brand by die huis uit te kom.
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Woensdag
Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

WEEK 4
Gedeelde
Lees
(dekodering)
Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?
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2. Aanvangskennis en PSW: Bespreek wat julle sou doen
1. Praat oor dit wat julle in elke prent sou doen: LAB, bladsy 78
• Praat in pare oor elke prent.
• Sê wat daar gebeur of wat kan gebeur.
• Sê wat jy sou doen as jy daar was. (skree om hulp; bel iemand om te kom
help; hardloop na die bure toe; skreeu “stop, val neer en beweeg!”)
• Ons gaan die beste antwoorde aan die klas meedeel.

3. Gedeelde Lees: Dekodering (Ydele mnr. Haantjie)
1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 17-20

3. Hersien die sigwoorde

Lees vandag saam met my.

• Sê hierdie woord in die Grootboek saam
met my.
• Soek op die Woordmuur na die flitskaart
wat daarby pas.

alleen klop deur vreemdeling brand

2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)

4. Gedeelde Skryfwerk: Eindes vir die storie
1. Skryf moontlike eindes neer (10 min)
•
•
•
•

Dink aan die verskillende eindes wat ons gister gehoor het.
Wie kan ’n sin oor een einde maak?
Hoe skryf ons dit? (Verkry hulp met spelling, tyd, leestekens.)
Wie kan aan ’n ander einde dink? Kom ons skryf ook daardie
sin neer.
• Wie kan aan ’n derde einde dink?
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Haantjie:
Moontlike
eindes
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2. Lees die verskillende
eindes voor (5 min)
• Kom ons lees al die moontlike
eindes saam.

Mnr. Jakkals vreet mnr.
Haantjie op.
Mnr. Haantjie hoor mev. Kat
en maak die deur gou toe.
Mev. Kat red mnr. Haantjie.
Mev. Kat jaag mnr. Jakkals
weg.

5. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie vir b
1. Warm op (5 min

2. Onderrig en sing die klankliedjie
vir die b-klank (10 min)
• Luister en kyk die eerste keer.
• Sing nou saam en voer die aksies uit.

•
•
•
•

Ek val op my rug dan sê ek “u”
in die bus
Die wiele van die bus
rol om en om
terwyl ek rus in die bus.
Wanneer die bus
oor die hobbels ry,
dan val ek op my rug, “u”.

Staan op.
Klap jul hande en klik jul vingers.
Staan op jul tone.
Buig jul knieë.

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.
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6. Klanke en Handskrif: Die b-klank
1. Stel die b-klank bekend: LAB, bladsy 79 (3 min)
• Dit is die letter b. Dit klink so: bbbbbbbb.
• Wie se naam begin met die b-klank?
• In wie se naam is daar ’n b?

2

2. Die leerders luister na en sê die b-klank
(4 min)
• Wat is hierdie prent?

bal

1

• Luister na die eerste klank, bbbbbbbb.
• Sê die klank.
• Let op na wat jul tong en mond doen.

3. Die leerders identifiseer woorde
wat met die b-klank begin (5 min)
• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met daardie
klank?

3

4. Onderrig die lettervorming vir b
(4 min)
Vra die leerders om dit wat jy doen, na te
boots.
• Skryf die letter in die lug terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul vinger na terwyl ons
die vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul potlood na terwyl ons
die vorming daarvan sing-praat.
b: Begin by die kolletjie, gaan af,
dan halfpad op en om.

5

4

5. Werk met sinne (4 min)
• Lees die sin aan die leerders voor.
Beklemtoon die b-klank.
• Die kinders omkring elke b.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 87 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min)
Groep E met die Leesbundel: Leeswerk 1
Stel vandag se storie bekend of bou daarop
voort soos nodig. Lees byvoorbeeld die storie
aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en
beantwoord my vrae.

Groep A met die Leesbundel: Leeswerk 2
• Kom ons herlees die storie hardop
saam.
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan
luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

9. Visuele Kunste: Maak ’n kaartjie vir noodgevalle
1. Lees die byskrifte en maak
’n Brandgids: LAB, bladsy 72

2. Maak kaartjies vir noodgevalle: LAB,
bladsy 223

• Kom ons kyk na die prente om ons
aan die verskillende soorte brande
te herinner.
• Kleur die prente agter in die
LAB in.
• Knip die
prente uit.
• Plak dit
agterop jul
kaartjie vir
noodgevalle.

Toerusting: Stukkies karton wat in A4- of A5-grootte
uitgeknip is; gom; viltpenne
1. Klasbespreking
• Watter nommers sal jy op jou noodgevalkaart
skryf?
• Hoekom het jy ’n
noodgevalkaart nodig?
• Waar sal jy jou kaart bêre?
– Knip die kaartjie op
bladsy 233 van die LAB uit.
– Plak dit op die stukkie
karton.
– Vul die korrekte nommers
daarop in.
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Oggendbyeenkoms

FA

Onafhanklike
Skryfwerk

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul
nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat
met behulp van die My nuusraampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul
nuus aan die klas
• Ek kies enkele kinders wat
hul nuus aan die klas kan
meedeel.

7. Luister en Praat: Klapliedjie
Onderrig ’n ander klaprympie wat
soortgelyk is aan die klaprympie wat
verlede week geleer is.

Die Muis en die Klok
Rakketak, takkerak, tok!
Die muis hol op teen die klok.
Die klok slaan kabam!
Die muis skrik hom lam.
Rakketak, takkerak, tok.
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(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

GBL en
Onafhanklike
Werk

Uitvoerende
Kunste
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3. Gedeelde Lees 3: Vlotheid en reaksie

1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 17-20

3. Hersien die sigwoorde

• Lees die storie weer.

• Wat is hierdie woord (in die Grootboek)?

alleen klop deur vreemdeling brand

2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)

4. Onafhanklike Skryfwerk: Teken en skryf die storie se einde
1. Herlees die gedeelde
skryfwerk

2. Die leerders teken die einde waaroor hulle
besluit het en skryf ’n sin daaroor: LAB, bladsy 80

• Watter einde gaan julle
teken?
• Skryf ’n sin daaroor. (Dit kan
jul eie wees of een wat julle
kopieer.)

• Teken die einde
waarvan julle die
meeste hou.
• Skryf ’n sin oor
dit wat gebeur
het.
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5. Liggaamsopvoeding (binne): Klapliedjie
1. Warm op (5 min)

2. Sing jul klapliedjie (herhaling) (10 min)

•
•
•
•

Kom ons doen weer ons klaprympie.

Staan up.
Wikkel jul lyf.
Swaai jul arms.
Hop eers
op die
een voet
en dan op
die ander
een.

6. Klanke en Handskrif: Selfstandige woordbou
1. Die leerders wys die naam van die
letter met hul kaarte (5 min)

2. Die leerders bou woorde met die
kaarte: LAB, bladsy 81 (15 min)

• Sprei jul kaarte op jul skoolbank oop.
• Wanneer ek ’n klank sê, steek die
(bypassende) letterkaart in die lug op.

• Kyk na die prent.
• Bou die woord met
jul kaarte. Die klein
vierkantjies sê julle
hoeveel letters daar
moet wees.
• Kom ons kontroleer.
(Een leerder skryf die
woord op die bord
neer.)

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.

106

Donderdag

WEEK 4

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 87 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep B en C maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 2 (15 min elk)
• Kom ons herlees die storie
hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat.
Ek gaan luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

9. Uitvoerende Kunste: Rolspeel oproepe tydens noodgevalle
Rolspeel die telefoonoproepe tussen nooddienste en ’n inbeller (25 min)
• Wat sou die skakelbordoperatrise van ’n nooddiens vir die inbeller vra? (watter soort noodgeval
dit is; naam; adres)
• Hoe moet jy dan antwoord? (so kort en duidelik moontlik)
• Wat moet jy sê? (Sê byvoorbeeld: Daar is ’n
brand by Proteaweg 4340, Baragwanath. My
naam is Jason Simelane.)
• Maak beurte om die skakelbordoperatrise en
die inbeller te wees.
• Sit met jul rûe teen mekaar en rolspeel dan ’n
noodoproep.
Ek kies twee pare wat hul rolspel vir die klas gaan
aanbied.
Die leerders gee terugvoering: Kon julle die
naam en adres duidelik hoor?
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Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

GBL en
Onafhanklike
Werk

Klanke en
Handskrif

Gedeelde
Skryfwerk

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?
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2. Liggaamsopvoeding (buite): Prosedure vir ’n brandende kamer
1. Verduidelik wat om te doen as jy
jou in ’n kamer vol rook bevind, en
oefen die prosedure (15 min)
Doen dit in ’n saal of op gras.
• Wanneer voer ons die opdrag ‘sak laag af
en beweeg’ uit? (as daar digte rook in ’n
kamer voorkom)
• Kom ons oefen dit saam. (Die leerders sak
laag af en begin kruip.)

2. Beweeg op verskillende maniere
(15 min)
As daar balle beskikbaar is, kan die
bewegings uitgebrei word.
• Kruip vorentoe.
• Kruip agtertoe.
• Kruip vinnig.
• Kruip stadig.
• Vorm groepe en staan in ’n ry:
• Gooi ’n bal onderdeur jul bene.
• Gee ’n bal oor die kop aan.
• Gee ’n bal aan die een kant aan.
• Gee dit aan die ander kant aan.

3. Deel ons skryfwerk: Verskillende eindes vir stories
2. Sê waarom julle
dink dit die beste
einde vir die storie
is.

1. Lees jul einde aan die groep voor:
LAB bladsy 80.
• As julle kans kry, tel al die leerders
wat voorgestel het dat mnr. Haantjie
opgevreet word en almal wat gedink
het mev. Kat red hom. Vergelyk dan die
getalle.
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4. Aanvangskennis en PSW: Vind uit/Onderwyser se storie
1. Kry terugvoering oor die vrae van die week: LAB, bladsy 75 (5 min)
• Wie het die antwoord op die vraag gekry?
• Het julle enigiets anders uitgevind wat julle graag wil vertel?
• Verduidelik: Egipte is in Afrika geleë, nes Suid-Afrika, maar dit is baie ver
weg. Die konings van Egipte word Farao’s genoem. Hulle is binne-in die
piramides begrawe. Hulle is saam met al hul klere, meubels en soms ook
hul katte en honde daarin begrawe.
• Egipte is ’n baie droë, sanderige plek. Dit word ’n woestyn genoem. Ons
het woestyne in Suid-Afrika.

2. Vertel jou eie storie oor jou wat alleen by die huis moes bly
Vertel ’n storie oor jou wat alleen by die huis was toe jy ’n kind was. Vertel al
die (snaakse) goed wat gebeur het.
Moenie dit te ernstig maak nie.
Gee voorbeelde soos die baba wat
koekmeel oor haar uitgooi, jy wat
die vloer met koeldrank natmaak,
die baba wat die gordyn van die
reling aftrek, jy wat probeer vee,
maar die besem slaan ’n ornament
af, en so meer. Jy kan miskien
vertel hoe jou ouma gekom en
alles reggemaak het voordat jou
ma terug by die huis was.

5. Klanke: Speletjie

Speel die wurmklankspeletjie: LAB, bladsy 82
•
•
•
•
•

Maak jou oë toe en kies ’n getal.
Skuif jou teller met daardie hoeveelheid aan.
Lees die woord waarop jy land.
Dis nou die volgende leerder se beurt.
Wie ook al eerste by die EINDE uitkom, is die wenner.
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6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen onafhanklike
werk

2. Groep D en E maak beurte op die mat met
die Leesbundel: Leeswerk 2 (15 min elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 87 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

• Kom ons herlees die storie hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan luister na hoe
julle lees.
Sê Hi! by
060 017 0000 vir
vrae om te vra
oor die storie.

7. Uitvoerende Kunste: Bied die nooduitgangsplan aan
Bied jul nooduitgangsplan met behulp van jul bokshuis aan
• Bespreek jul plan om tydens
’n brand by jul huis uit te kom.
Besluit wat julle sou doen as
daar ’n brand uitbreek. (Gaan by
hierdie of daardie deur uit, sak
laag af en beweeg as daar rook
is, gaan hier of daar na ’n venster
as die deure gesluit is en roep om
hulp of probeer om daar uit te
klim.)
• Bied jul nooduitgangsplan vir
die klas aan. Verduidelik dit met
behulp van jul bokshuis.
• Probeer dat meer as een leerder
namens die groep praat.
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My wonderlike liggaam

Oorsig van Week 5
Hardopleesstorie
Refilwe se broer

Gedeelde Lees
Verskillende liggame

Groepbe
Lee gele
s

Mondeling
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sv

aa
rdig
heid

ryfwerk

erk
sw

Tema:
My liggaam
Week 5:
My wonderlike
liggaam
n

Lew

Visuele kunste
• Skep in 2D: Boom
met helpende
hande
• Skep in 2D:
Spotprentfiguur

e
id

Gedeelde Skryfwerk
Vul ’n vorm in

Sk

Liggaamsopvoeding
(binne)
Beweging:
Klankliedjies; Simon
sê-speletjie
Liggaamsopvoelding
(buite)
Beweging: Met my
hande klap, klap,
klap-aksieliedjie

Aksieliedjie
Met my hande klap,
klap, klap

Werk in pare
Oop vrae: doel
van die storie

nk

e

Groepbegeleide Lees (GBL) en
Onafhanklike Werk (OW)
2 GBL-groepe per dag
8 LAB-bladsye

Kla

Onafhanklike
Skryfwerk
Vul ’n vorm in:
Ek is spesiaal

Uitvoerende kunste
Improviseer en voer
uit: Beweging-sinne
Aanvangskennis en PSW
• Vernaamste liggaamsdele en
lengte (GB)
• Metingsaktiwiteite in groepe:
Dieselfde en verskillende groottes
My liggaam (liggaamsdele)
My gesig (dele van die gesig)
• Vind uit: ’n Marathonatleet
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Klanke
• Stel die
klanke m en
p bekend
• Klankliedjie

Handskrif
Skryf die
letter m en p

My wonderlike liggaam
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Voorbereiding
Maak flitskaarte vir hierdie sigwoorde:

ore

oë

bene

liggame

tande

Riglyne vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
GBL: 2 x 15 minute per groep

Maandag

Aktiwiteite vir ontluikende lees OW: 8 bladsye

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Groep A

GBL 1

OW 1

OW 2

OW 3

OW 4

GBL 2

OW 5

OW 6

OW 7

OW 8

Groep B

1

GBL 1

2

3

4

5

GBL 2

6

7

8

Groep C

1

2

GBL 1

3

4

5

6

GBL 2

7

8

Groep D

1

2

3

GBL 1

4

5

6

7

GBL 2

8

Groep E

1

2

3

4

GBL 1

5

6

7

8

GBL 2

Assessering
Informele assessering
Diktee oor die klankwoorde van Vrydag. Sien dit na met behulp van die robot-rubriek op LABbladsy 104.

Woordeskat
Mondelinge woordeskat (Sien ook die temabegrippe in jou opleidingshandleiding.)
liggaam, gelaatstrekke, vorm, lengte, romp, kop, bene, arms, gewrigte, dele van die kop en
gesig, dele van die been, dele van die arm, dele van die bo- en onderlyf (nek, vingers, tone,
elmboë, knieë, enkels, polse, oë, ore, mond, lippe, neus, naels, vel, hare, ken, wange, borskas,
heupe), links- en regshandig, skaam, pragtig
Sigwoorde
ore, oë, bene, liggame, tande
Klankwoorde
jag, vas, vak, jas, vog, jok
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Oggendbyeenkoms

Luister
en Praat

Aanvangskennis
en PSW

GBL en
Onafhanklike
Werk

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?

2. Luister en Praat: Storietyd
1. Stel die storie bekend (3 min)

2. Lees die storie hardop voor (7 min)

• Ons gaan ’n storie hoor oor ’n seun wat
effens anders as die ander kinders is.
Luister aandagtig daarna.

• Wat beteken dit om iemand se gevoelens
seer te maak?
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3. Vra vrae (5 min)
• Is Refilwe lief vir haar broer? Hoe weet julle dit?
• Hoe kan julle goedhartig wees teenoor mense wat
ietwat van julle verskil?

Refilwe se broer
Refilwe is 7 en in Graad 1. Sy het nie broers of susters nie. Maar op ’n dag kom haar ma met ’n
verrassing van die hospitaal af. Dit was ’n klein babaseuntjie.
“Dit is Nhlakanipho,” sê Ma. “Hy is jou boetie.”
Refilwe is baie opgewonde. “Ek gaan na hom kyk en hom alles leer wat hy moet weet,” sê sy.
Sy help haar ma elke dag om Nhlakanipho te bad, te voer en aan te trek. Sy speel ook ná skool
met hom en sing vir hom. Gou-gou begin hy glimlag en lag wanneer hy haar sien. Namate hy
groter word, leer sy hom om te kruip en te praat, en dan om te loop. Hy volg haar orals. Hy is
lief vir sy groot suster omdat sy so gaaf is met hom.
Maar Refilwe kom agter dat Nhlakanipho se bene en arms korter as ander kinders s’n is en
dat hy nie langer word nie. Sy praat met haar ma daaroor.
Ma sê: “Refilwe, Nhlakanipho lyk effens anders as ander kinders omdat sy bene anders
as hulle s’n groei. Hy ly aan iets wat dwerggroei genoem word. Hy sal altyd kleiner as ander
mense wees.” Refilwe begin huil. “Maar Ma, mense gaan aaklig met hom wees. Sal hy ooit
skool toe kan gaan?” Ma antwoord: “Hy sal skool toe gaan en ek hoop hy sal verder vir ’n
loopbaan studeer. Al bly hy altyd klein, gaan hy ’n gelukkige lewe hê. Daar is talle mense soos
hy oral ter wêreld wat Dwergies genoem word. Ons moet seker maak dat hy innerlik sterk is
en dat kinders nie sy gevoelens seermaak nie.”
Sommer gou breek die dag aan waarop Nhlakanipho skool toe moet gaan. Refilwe is nou
reeds 14 jaar oud en in die hoërskool. Ma gaan vooraf na die laerskool om die onderwysers te
sê van Nhlakanipho se lengte. Op die eerste skooldag neem Refilwe vir Nhlakanipho skool toe.
Sy hou sy hand styf vas. Refilwe is bekommerd daaroor dat die ander kinders hom gaan terg
omdat hy net so lank soos ’n tweejarige is.
Al die kinders staar Nhlakanipho aan toe hy by die klaskamer instap, maar Refilwe maak of
sy dit nie raaksien nie. Die onderwyser praat toe met al die kinders.
“Kinders, ons is baie bly om Nhlakanipho saam met ons in die klas te hê. Hy gaan nooit so
lank soos julle word nie, maar hy is dieselfde as julle almal. Hy is slim, hy is vriendelik en hy
het gevoelens nes julle. Deurdat ons hom in ons klas het, gaan ons leer om goedhartig te wees
teenoor mense wat effens anders as ons is.” Sy gaan aan: “Julle weet dis verkeerd om enige
kinders te terg oor hoe hulle lyk. Waarom mag julle nie?”

Mondelinge woordeskat:
dwerggroei: ’n toestand wat veroorsaak dat mense baie kort bly
gevoelens seermaak: om dinge te sê wat mense ongelukkig of hartseer laat voel
lengte: hoe hoog of lank jy is
terg: om vir iemand op ’n speelse of wrede manier te lag of hulle kwaad te maak
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Simphiwe steek sy hand op. “Juffrou, party kinders terg my omdat ek groter is en swaarder
weeg as hulle. Hulle noem my allerhande name. Ek hou nie daarvan nie, want dit maak my
gevoelens seer.”
Toe sê Lerato: “En party kinders spot my omdat ek groot ore het. Dit maak my ook hartseer
en dan huil ek.”
“Ja, dit is onvriendelik,” sê hul onderwyser. “Om vir kinders slegte name te gee en hulle
te terg oor hoe hulle liggaam lyk, maak hul gevoelens seer. Ons hou niks daarvan nie en mag
dit nie aan ander doen nie. Wie wil nou graag Nhlakanipho se maat wees en hom wys hoe die
skool lyk?”
’n Hele paar hande word opgesteek. Refilwe voel gelukkig om Nhlakanipho daar te los en
jaag om by haar eie skool uit te kom.
Toe Refilwe daardie middag by die klaskamer aankom om Nhlakanipho te kom haal, is sy
bly toe sy sien hy glimlag. “Ek het reeds twee maats,” sê hy, “en ek dink ek gaan baie daarvan
hou om skool toe te kom.”

Mondelinge woordeskat:
weeg: hoe swaar of lig ’n mens is

3. Aanvangskennis en PSW: My wonderlike liggaam
1. Kyk na en lees hardop oor liggaamsdele op die mat: GB,
bladsy 21 (5 min)
Sien jou opleidingshandleiding vir nadere inligting oor die bespreking
van liggaamsdele.
• Raak aan die liggaamsdele wat ek uitroep.
• Bene: dy, knie, skeen (maermerrie), kuit, enkel, tone, voet
• Arms: skouer, elmboog, pols, handpalm, kneukels, vingers
• Kop: ken, wang, oog, wenkbrou, neus, oor, mond
• Romp: borskas, middel, heupe, maag
voorkop bolip naeltjie voetsool
oogwimpers ooglid oorskulp hak verhemelte voetboog

2. Vra vrae oor en bespreek die storie
(10 min)
• Wat doen hierdie kinders?
• Groei ons almal teen dieselfde pas?
• Waarom dink julle word die storie “My
wonderlike liggaam” genoem?
• Watter ongelooflike dinge kan jul liggaam
doen?
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3. Meet dinge in groepe van drie
(15 min)
• Vergelyk lengtes: Staan rug teen rug en sê
wie die langste/kortste in jul groep is.
• Vergelyk voetlengtes: Plaas jul hakke op
dieselfde lyn en sê wie die grootste voete
het. Wie het die kleinste voete?
• Vergelyk handlengtes: Hou jul hande teen
mekaar en sê wie se hand die grootste is.
Nadat die leerders die verskillende lengtes
gemeet het, vra hulle enkele vrae:
• Steek hande in die lug op en sê wie die
langste in jul groep is/die kleinste voete
het/die langste hande het, en so meer.

4. Liggaamsopvoeding (binne): Speletjie (Simon sê)
1. Onderrig en speel die speletjie,
Simon sê

2. Onderrig en sing die klankliedjie vir
die m-klank

• Volg my instruksies, maar net as Simon
so sê.

• Luister en kyk die eerste keer.
• Sing nou saam en voer die aksies uit.

Voorbeelde: Staan op een been, maak jul
mond oop, sit jul hande op jul heupe, maak
jul oë toe, trek ’n snaakse gesig, klap met jul
vingers, steek jul tong uit, en so meer.
Sê die instruksies vinniger vir groter pret.

M vir malvalekker
Die man en die muis sit op die
mat,
Die man sê vir die muis:
“Los my uit!”
M vir man
en m vir mat.
Met die malvalekker in sy mond,
sê die man m-m, met sy mond.
M-m-m, m-m-m.
Sê Hi! by
060 017 0000
om hierdie
liedjie te hoor.
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5. Klanke: Die m-klank
1. Stel die m-klank bekend: LAB bladsy 96
(3 min)
• Dit is die m-klank, dit klink soos mmmmm.
• Wie se naam begin met die M-klank?
• Wie se naam bevat ’n m?

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

2

1

• Wat is hierdie prent?

muis

• Luister na die eerste klank: mmm.
• Sê die klank.
• Let op wat jou tong en mond doen.

3

3. Woorde wat met die m-klank begin.
(5 min)
• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met dié klank?

4. Onderrig letterformasie vir m.
(4 min)
Kopieer my:
• Skryf in die lug terwyl ons die
liedjie sing.
• Trek met jou vinger na terwyl ons die
liedjie sing.
• Trek met jou potlood na terwyl ons die
liedjie sing.
m – Begin by die punt, gaan af, en dan op
dieselfde lyn op, om, op, om en weer af.

5

4

5. Sinswerk (4 min)
• Lees die sin vir die leerders voor.
Beklemtoon die m-klank.
• Leerders omkring elke m.

6. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen
onafhanklike werk

2. Groep A en B maak beurte op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 1 (15 min elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye
per dag. (Sien die tabel
op bladsy 113 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood
byderhand.
• Werk stil op jul eie.

Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos
nodig. Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en beantwoord
my vrae.
Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

8. Liggaamsopvoeding (buite): Aksieliedjie
(Met my hande klap, klap, klap)    
1. Doen opwarmingsoefeninge in ’n
kring buite (spring, windmeul-arms,
wikkel jul lyf) en hersien links en regs

2. Onderrig die woorde van die
aksieliedjie, Met my hande klap,
klap, klap (8 min)

Met my hande klap, klap, klap
Met my hande klap, klap, klap,
Met my voete stamp, stamp,
stamp!
Ek kan my knieë knik, knik,
knik,
Met my vingers tik, tik, tik!
Altwee arms lig ek op,
Daarmee raak ek aan my kop.
Met my mond tel ek tot tien,
Met my oë kan ek sien.
Alles om my kan ek hoor,
Want ek luister met my oor.
Maar nou gaan ek jou eers los,
Want my neusie ruik die kos!

3. Vra die leerders om jou aksies na te
boots en saam te sing (12 min)

(Die liedjie kan moontlik op maat van ‘Ek’s
’n Dapper Muis’ gesing word, met bietjie
verbeelding!)
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Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Luister
en Praat

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

Gedeelde
Lees
(begrip)
GBL en
Onafhanklike
Werk

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met behulp van
die My nuus-raampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul nuus aan
die klas
• Ek kies enkele kinders wat hul nuus aan die
klas kan meedeel.

2. Luister en Praat: Oop vrae oor die doel van ’n storie
1. Som die storie op:
Refilwe se broer (5 min)

2. Vra en beantwoord oop vrae oor die storie in
pare (10 min – 3 min per vraag)

• Oor wie handel die storie?
• Wat gebeur?
• Hoe eindig dit?

• Praat met jou maat. Elkeen kry ’n beurt om te praat en
’n beurt om te luister.
• Wat het julle uit die storie geleer?
• Ken julle enige kind soos Refilwe? Verduidelik.
• Ken julle enige kind soos Nhlakanipho? Verduidelik.
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3. Gedeelde Lees: Begrip (Verskillende liggame)
1. Lees aan die klas voor
: GB bladsy 22-25

3. Hersien die sigwoorde

• Volg die woorde terwyl ek aan julle
voorlees.

• Kyk na die flitskaart en sê die woord saam
met my.
• Pas dit by ’n woord in die Grootboek.
• Sit die flitskaarte op die Woordmuur.

liggame oë ore tande bene

2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie nou hardop saam met my.

4. Aanvangskennis en PSW:
Benoem dele van my liggaam/Vind uit
1. Lees die woorde een vir een: LAB,
bladsy 97 (10 min)

2. Lees die Vinduit-vraag van die week:
LAB, bladsy 98 (5 min)

• Luister na hoe ek hierdie woord lees
(byvoorbeeld skouer).
• Waar is hierdie deel aan jul liggaam?
• Kan dit beweeg? Wat kan jy daarmee
doen?
• Trek ’n streep van die woord na die
liggaamsdeel toe.

• Kyk na die prent en luister.
• Probeer om die antwoord by die huis uit
te vind.
Van die kinders ken dalk reeds die antwoord,
maar moedig hulle aan om meer uit te vind.

121

WEEK 5

Dinsdag

5. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie vir die m-klank
1. Warm op: Simon sê
(5 min)

2. Sing die klankliedjie vir die m-klank en voer die
aksies uit (10 min)

M vir malvalekker
Die man en die muis sit op die mat,
Die man sê vir die muis:
“Los my uit!”
M vir man
en m vir mat.
Met die malvalekker in sy mond,
sê die man m-m, met sy mond.
M-m-m, m-m-m.
Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.

6. Klanke: Gedeelde woordbou
1. Die leerders knip die
letterkaarte vir hierdie week
uit: LAB, bladsy 225 (7 min)

2. Bou woorde saam met die leerders met jou
kaarte: LAB bladsy 99 (13 min)
• Kom ons bou die woord op die
bord.
• Luister na die woord. (Watter
letter kom eerste, volgende, en
so aan?)
• Probeer om die woord met jul
eie kaarte te kopieer.
• Sit jul letters in ’n houer/sakkie
om weer te kan gebruik.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen
onafhanklike werk

2. Groep C en D maak beurte op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 1 (15 min elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye
per dag. (Sien die tabel
op bladsy 113 vir die
besonderhede.)
Hou jul potlood byderhand.
Werk stil op jul eie.

Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos
nodig. Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en beantwoord
my vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.

9. Visuele Kunste: ’n Boom met helpende hande
1. Praat oor maniere waarop
ons ons hande gebruik om
mekaar in die klas te help

2. Maak ’n boom met helpende hande
Toerusting: papier, kryte, skêr, vooraf voorbereide boom
waarop die helpende hande geplak gaan word om
vertoon te word
• Trek jul hand om elke vinger na.
• Skryf jul naam in duidelike letters.
• Kleur in of maak patrone om jul hand.

• Waarvoor gebruik julle jul
hande in die klas?
• Hoe gebruik ons ons hande
om mekaar te help?
• Help ons hande altyd? Gee
voorbeelde.
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Woensdag

Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

Gedeelde
Lees
(dekodering)
Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?
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2. Aanvangskennis en PSW: Identifiseer gelaatstrekke
1. Lees die byskrifte hardop en identifiseer dele van die gesig
saam met ’n maat: LAB, bladsy 100 (5 min)
• Luister na hoe ek hierdie byskrifte hardop lees.
• Kyk na jou maat se gesig terwyl ek lees en kry die gelaatstrek (moenie
aan jou maat raak nie).

2. Teken ’n prent van jou maat (10 min)
Teken nou jou maat se gesig. Sluit al die
besonderhede in wat ons bespreek het.

3. Gedeelde Lees: Dekodering (Verskillende liggame)
1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 22-25

3. Hersien die sigwoorde

• Lees vandag saam met my.

• Sê hierdie woord in die Grootboek saam
met my.
• Soek op die Woordmuur na die flitskaart
wat daarby pas.

oë ore bene tande liggame

2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)
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4. Gedeelde Skryfwerk: Vul ’n vorm in (Ek is spesiaal)
1. Skryf ’n soortgelyke vorm op
die bord neer: LAB, bladsy 102
(7 min)

• Gaan saam met die kinders deur
die vorm. Vra verskillende kinders
om jou te sê wat jy in elke ruimte
moet invul.
• Verduidelik die voltooiing van sinne
of omkring die korrekte woord
terwyl jy daarmee besig is.
• Verduidelik vingerafdrukke – elkeen
s’n is uniek.

2. Praat oor die dele van jul liggaam waarvan
julle hou en skryf enkele sinne daaroor
(7 min)

Ek hou van my hare
omdat dit dik en swart is.
Ek hou van my oë, want
ek kan baie ver sien.
Ek hou van my bene
omdat ek vinnig kan
hardloop.
Ek hou van my neus, want
dit lyk soos my ma s’n.
• Van watter deel van jul liggaam hou julle die
meeste? Waarom? Sê vir jou maat.
• Ek gaan ’n paar antwoorde neerskryf.

5. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie vir die p-klank
1. Speel die speletjie, Simon
sê (5 min)

2. Onderrig en sing ’n klankliedjie vir die p-klank
(10 min)
Voer die aksies uit.
(Gaan aan met die liedjie: Vier vet vissies gaan swem in
die meer, ens. Sing dit op die maat van ‘Five little ducks’.)

• Gebruik ander instruksies en
speel nog vinniger.

P vir pot
Die pienk plant in die pot sê:
“Gee my water sodat ek kan
groei.” (x 2)
P vir plant en p vir pot.
Die potplant wil mooi groei.
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060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

Woensdag

WEEK 5

6. Klanke: Die p-klank
1. Stel die p-klank bekend: LAB, bladsy 101 (3 min)
• Dit is die letter p. Dit klink so: pppppp.
• Wie se naam begin met die p-klank?
• In wie se naam is daar ’n p?

2. Die leerders luister na en sê die
p-klank (4 min)
• Wat is hierdie prent?

2

1

pot

• Luister na die eerste klank, pppppp.
• Sê die klank.
• Let op na wat jul tong en mond doen.

3. Die leerders identifiseer woorde
wat met die p-klank begin (5 min)

3

• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met daardie
klank?

4. Onderrig die lettervorming vir p
(4 min)
Vra die leerders om dit wat jy doen, na te
boots.
• Skryf die letter in die lug terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul vinger na terwyl ons
die vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul potlood na terwyl ons
die vorming daarvan sing-praat.
p: Begin by die kolletjie, gaan afwaarts
oor die lyn, dan terug opwaarts en om.

5

4

5. Werk met sinne (4 min)
• Lees die sin aan die leerders voor.
Beklemtoon die p-klank.
• Die kinders omkring elke p.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per
dag. (Sien die tabel op bladsy 113 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min)
Groep E met die Leesbundel: Leeswerk 1
Stel vandag se storie bekend of bou daarop
voort soos nodig. Lees byvoorbeeld die storie
aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en
beantwoord my vrae.

Groep A met die Leesbundel: Leeswerk 2
• Kom ons herlees die storie hardop
saam.
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan
luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

9. Visuele Kunste: Maak ’n spotprentfiguur
1. Kleur die liggaamsdele in en knip
dit uit: LAB, bladsy 227
Toerusting: gom, skêr, kryte, papier
waarop die spotprent geplak kan word
• Kyk na die
spotprentfiguur.
• Benoem die
liggaamsdele.
• Kleur al die dele in.
• Knip dit uit.

2. Sit die dele bymekaar
• Plak die dele op ’n skoon papier om die
spotprentfiguur te maak.
• Gee ’n naam vir die spotprent.
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Donderdag
Oggendbyeenkoms

FA

Onafhanklike
Skryfwerk

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

WEEK 5

Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

GBL en
Onafhanklike
Werk

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus in
pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met
behulp van die My nuus-raampies op
die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul nuus
aan die klas
• Ek kies enkele kinders wat hul nuus
aan die klas kan meedeel.

2. Luister en Praat: Beweging-sin
1. Warm op met die aksieliedjie,
Met my hande klap, klap, klap

2. Verduidelik en voer ’n beweging-sin
saam met die klas uit
• Hou my eers dop.
• Sê die woord en voer die aksie uit.
• Ek (raak aan jou bors) is lief vir (dubbelklap)
Graad 1 (dubbelvingerklik), en so meer.

Gee elke groep een versie van die
aksieliedjie sodat hulle dit kan sing en
die aksies kan uitvoer.
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3. Gedeelde Lees: Vlotheid en reaksie(Verskillende liggame)
1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 22-25

3. Hersien die sigwoorde

Lees die storie weer.

• Wat is hierdie woord (in die Grootboek)?

oë ore tande bene liggame

2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)

4. Onafhanklike Skryfwerk: Voltooi ’n vorm (Ek is spesiaal)
1. Help die leerders om die eerste
bladsy van die vorm in te vul: LAB,
bladsy 102 (7 min)

2. Die leerders skryf sinne (8 min)
• Kom ons lees die begin van die sin saam.
• Voltooi dit op jul eie.

• Waar moet julle jul naam skryf? En waar
jul ouderdom?
• Omkring die regte beskrywings.
• Kleur die vel aan die bokant van jou
pinkie met ’n koki-pen of verf in. Maak
seker jy kleur die hele vel in.
• Druk jou vinger in die verf.
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5. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie vir die p-klank
1. Warm op (5 min)

2. Onderrig en sing die klankliedjie vir die p-klank
(10 min)
• Kom ons leer ’n nuwe
klankliedjie.
• Luister en kyk die
eerste keer.
• Sing nou saam en voer
die aksies uit.

•
•
•
•

Staan op.
Wikkel jul lyf.
Swaai jul arms.
Hop eers op die een voet
en dan op die ander een.

Sê Hi! by
060 017 0000
om hierdie
liedjie te hoor.

P vir pot
Die pienk plant in die
pot sê:
“Gee my water sodat ek
kan groei.” (x 2)
P vir plant en p vir pot.
Die potplant wil mooi
groei.

6. Klanke: Selfstandige woordbou
1. Die leerders wys die naam van die
letter met hul kaarte (5 min)

2. Die leerders bou woorde met die
kaarte: LAB,
bladsy 103 (15 min)

• Sprei jul kaarte op jul skoolbank oop.
• Wanneer ek ’n klank sê, steek die
(bypassende) letterkaart in die lug op.

• Kyk na die prent.
• Bou die woord met
jul kaarte. Die klein
vierkantjies sê julle
hoeveel letters daar
moet wees.
• Kom ons kontroleer.
(Een leerder skryf die woord op die bord
neer.)

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen onafhanklike
werk

2. Groep B en C maak beurte op die mat
met die Leesbundel: Leeswerk 2
(15 min elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 113 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

• Kom ons herlees die storie hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan luister
na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

9. Performing Arts: Group movement sentences
1. Onderrig ’n beweging-sin met behulp
van die leerders se liggame, klanke en
instrumente (10 min)
• Julle kan jul liggaam, beweging of
“instrumente” (bv. tik op jul skoolbank)
gebruik om elke woord voor te stel.

2. Die leerders ontwerp hul eie bewegingsinne (20 min)
• Ontwerp jul eie bewegings deur hierdie
woorde te gebruik: Ons groep is die beste.
• Dink nou aan jul eie sin en gebruik jul eie
woorde.
• Berei voor vir môre se aanbieding.
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Ek (slaan op bors) hou van
(klap op tafel) die maats
(tol in die rondte) by my
(klap hande twee keer)
skool (spring op in die lug).

Vrydag
Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

GBL en
Onafhanklike
Werk

Klanke en
Handskrif

WEEK 5

Gedeelde
Skryfwerk

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou
naam met die klank
A (dan B, C, ens.)
begin.
• Wie is nie vandag
hier nie? Met watter
klank begin hul name?

Sing die
verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer
vandag?

2. Liggaamsopvoeding (buite): Dansritme
1. Warm op
2. Leer die klas ’n dans met ’n ritme, soos
Jerusalema
• Probeer om die musiek te speel of die lied
te sing.

3. Deel ons skryfwerk: Raai wie?
1. Kies 3 tot 5 van
die voltooide Ek is
spesiaal-vorms om
hardop voor te lees:
LAB, bladsy 102
(10 min)

2. Die leerders
moet raai
wie se vorm
dit is (5 min)
• Wie dink julle
het hierdie
vorm ingevul?

• Ek gaan van die vorms
voorlees wat julle
ingevul het.
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4. Aanvangskennis en PSW: Vind uit/Onderwyser se storie
1. Vra die leerders vir hul terugvoering oor die Vinduit-vraag:
LAB, bladsy 98 (5 min)
• Die Comrades-marathon is dié bekendste ultramarathon in Suid-Afrika.
• Dit word een jaar al die pad opdraande van Durban na Pietermaritzburg
en die volgende jaar al die pad afdraande in die ander rigting
gehardloop.
• Nog beroemde atlete van Suid-Afrika sluit in Caster Semenya, wat
Olimpiese Spele-medaljes vir 800 m gewen het, en Wayde van Niekerk,
wat ’n Olimpiese Spele-rekordhouer vir 400 m en 200 m is.

2. Vertel jou eie storie oor jouself, of
oor iemand wat jy ken, wat volhard
het om aan ’n sportsoort deel te
neem (10 min)
Vertel jou eie storie oor iemand wat ’n
sportsoort wou beoefen/vir ’n span gekies
wou word, asook hoe hulle moes oefen
en hard werk, en moes volhard om dit te
probeer behaal.

5. Klanke: Diktee
Diktee: LAB, bladsy 104
• Luister terwyl ek ’n
woord stadig sê.
• Skryf die woord in jul
mooiste handskrif neer.
• Werk op jul eie.
• Lewer jul boeke aan die
einde van die dag in om
nagesien te word.

hek
hok

sit
is
ink
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6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 113 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep D en E maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 2 (15 min elk)
• Kom ons herlees die storie
hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat.
Ek gaan luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

7. Uitvoerende Kunste: Aanbieding van beweging-sinne
1. Die groepe bied hul
beweging-sinne aan
(20 min)
Hou elke groep aandagtig dop
terwyl hulle hul eie bewegingsin aanbied.

2. Die leerders assesseer die aanbiedings (10 min)
• Sê hulle die woorde duidelik?
• Is hul bewegings interessant?
• Vind hul aksies op presies dieselfde tyd plaas?
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WEEK 6

Binne-in my liggaam

Oorsig van Week 6
Hardopleesstorie
Kou harde bene
Onafhanklike
Werk (OW)
8 LAB-bladsye

Werk in pare
Oop vrae om
die hoofidees
te identifiseer

Aksieliedjie
Liedjie oor die dele
van my liggaam
Gedeelde Lees
Paul breek sy arm

Liggaamsopvoeding
(binne)
Beweging:
Klankliedjie en
dansliedjie

e

ns

Visuele Kunste
• Skep in 3D:
Ontwerp ’n
figuurtjie
• Skep in 2D:
Maak ’n pop van
afvalmateriaal
Uitvoerende Kunste
• Aanbieding van elkeen
se pop
• Rolspel: Voer ’n
onderhoud met die pop

Le
e

Tema:
My liggaam
Week 6:
Binne-in my
liggaam

va

ard
igheid

ryfwerk
Sk

Gedeelde Skryfwerk
Skryf nuwe sinne

nk

e

Groepbe
Lee gele
s

Lew

Assessering
Hindernisbaan

Mondeling

e
id

erk
sw

Liggaamsopvoeding
(buite)
Lateraliteit: Gebruik
die niedominerende
hand/been

Kla

Onafhanklike
Skryfwerk
Skryf My
nuus-sinne

Aanvangskennis en PSW
• Binne-in my liggaam
• Geraamtes
• Klassifisering: Binne-in
of buite my liggaam
• Vind uit: Die kleinste
beentjie in jou liggaam
Assessering
Identifiseer gevare
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Klanke
• Stel die
klank y en f
bekend
• Klankliedjie

Handskrif
Skryf die
letter y en f
Assessering
Kopieer
die sin

Binne-in my liggaam

WEEK 6

Voorbereiding
Maak flitskaarte van hierdie sigwoorde:

been

gebreek

gesond

gebreekte

x-straal

Formele Assesseringstake
Leerarea
Lewensvaardigheid

Geletterdheid

Aktiwiteit

Dag

LAB-bladsy

Liggaamsopvoeding

Hindernisbaan

Maandag

geen

AK/PSW (1)

Identifiseer gevare by
die huis

Vrydag
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Skryf

Assessering

Vrydag
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• Die assesseringsprosedures word in die lesplanne uiteengesit.
• Die nasienkriteria en puntestate vir Kwartaal 2 kom agter in hierdie Onderwysersgids voor.

Riglyne vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
GBL: 2 x 15 minute per groep
Maandag

Aktiwiteite vir ontluikende lees

Dinsdag

Woensdag

OW: 8 bladsye

Donderdag

Vrydag

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Groep A

GBL 1

OW 1

OW 2

OW 3

OW 4

OW 2

OW 5

OW 6

OW 7

OW 8

Groep B

1

GBL 1

2

3

4

5

GBL 2

6

7

8

Groep C

1

2

GBL 1

3

4

5

6

GBL 2

7

8

Groep D

1

2

3

GBL 1

4

5

6

7

GBL 2

8

Groep E

1

2

3

4

GBL 1

5

6

7

8

GBL 2

Woordeskat
Mondelinge woordeskat (Sien ook die temabegrippe in jou opleidingshandleiding
besering, bene, skelet, organe, longe en hart, bloed, maag, lugpyp, slukderm, keel, brein,
skedel, genees, gips, hangverband, hospitaal, ontvangs, verpleegster, vorm, wagkamer, dokter,
spesialis, x-straal, radiograaf
Sigwoorde
been, gebreek, genees, seergemaak, x-straal
Klankwoorde
pik, lig, vis, kis, hok, hek, hak, hen
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WEEK 6

Oggendbyeenkoms

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

Luister
en Praat

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

FA

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou
naam met die klank
A (dan B, C, ens.)
begin.
• Wie is nie vandag
hier nie? Met watter
klank begin hul name?

Sing die
verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer
vandag?

2. Luister en Praat: Storietyd
2. Vra vrae (5 min)

1. Stel die storie, Kou harde bene,
bekend en lees dit (10 min)

• Wie mag vars vleis eet? Waarom?
• Watter ander diere kan julle onthou? Wat
kan hulle eet?
• Dink julle dat koning Leeu gekeer het dat
die diere met mekaar baklei? Hoe?

• Wys die foto van ’n hiëna op bladsy 114
van die Grootboek. Wat dink julle eet
hiënas?
• Ons gaan nou ’n storie oor ’n hiëna en
ander Afrika-diere hoor. Luister aandagtig
daarna. Wat mag die verskillende diere
eet?
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Kou harde bene
Die koning van die diere, koning Leeu, bly in ’n grot op die Groot Rotse. Toe hy oor die Afrikaland uitkyk, sien hy stofwolke. Party van die diere is besig om oor kos te baklei. Hulle wil almal
dieselfde ding eet.
Ek moet dit nou uitsorteer, dink hy. Die diere moet leer om verskillende dinge te eet sodat
daar geen gekibbel meer sal wees nie.
Koning Leeu besluit om al die Afrika-diere bymekaar te roep. Hy stuur voëls orals oor
die land uit om al die diere aan te sê om na die Groot Rotse te kom. Die diere begin dadelik
aanstap na die Groot Rotse. Hulle is altyd gehoorsaam aan koning Leeu omdat hy die koning
is. Daar is sommer gou ’n lang tou kameelperde, olifante, sebras, rooibokke, seekoeie en
renosters wat almal op pad na die Groot Rotse is.
Maar een dier stap nie saam met die ander nie. Hy speel te lekker in die modder by die
rivier. Dis Hiëna wat baie van die koel, morsige modder hou. Ek sal later na die vergadering
gaan, dink hy. Ek geniet dit nou te veel hier. [Dink julle dit was slim van hom?]
Intussen daag al die diere by die vergaderplek op en wag vir koning Leeu om by sy grot uit
te kom. Hy kom staan toe voor hulle en praat met ’n diep stem.
“Ons moet seker maak daar is genoeg kos vir almal. Ek het hieroor nagedink en dit is
hoe dit sal werk. Omdat ek die koning is, sal ek die vars vleis eet. My twee neefs, Luiperd en
Jagluiperd, mag ook vars vleis eet.”
Die diere mompel saggies. Koning Leeu gaan aan: “Jakkals en die kleiner diere kan die
stukkies vleis eet wat ons agterlaat. Die res van julle … julle moet die sappige plante van
Afrika eet. Kameelperd, jy is die langste en kan dus die blare van die hoë bome bykom. Olifant,
jy is die grootste en kan dus al die ryp vrugte aan die bome eet. Jy kan ook die sagte, jong
boompies eet.”
Olifant en Kameelperd is baie bly.
“Renoster, omdat jy baie skaam is, kan jy die blare eet van die bosse waarin jy wegkruip.
Seekoei en Buffel, julle kan die lang, soet gras eet, maar op verskillende tye. Buffel, jy kan
bedags eet en Seekoei snags – dan is daar geen bakleiery nie. Sebra en Rooibok, julle kan die
kort grassies eet wat oorbly nadat die groot diere klaar geëet het.”
Renoster, seekoei, buffel en die ander diere is bly om dit te hoor. Nou gaan niemand meer
baklei nie.
Sommer gou weet al die diere wat hulle mag eet. Hulle loop terug huis toe en koning Leeu
gaan terug in sy grot in om ’n bietjie te gaan slaap.
Hiëna plas steeds in die modder rond. Hy het heeltemal van die vergadering vergeet. Toe
die son begin sak en dit koeler word, onthou hy opeens. Hy hardloop so vinnig as wat sy
bene hom kan dra na die Groot Rotse en kom daar aan, heeltemal bedek met modder. Maar
niemand is meer daar nie! Al die diere is reeds terug by hul eie huis en koning Leeu is vas aan
die slaap.

Mondelinge woordeskat:
gekibbel: ’n raserige bakleiery
mompel: om onderlangs te praat
skaam: om verleë of skuldig te voel
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Hy roep: “Koning Leeu, koning Leeu, ek’s jammer ek is so laat! Kom asseblief by jou grot uit
en vertel my wat ek mag eet.”
Koning Leeu hoor Hiëna. Hy is deur die slaap en kwaad. Hy hou nie daarvan as diere nie na
hom luister nie. Hy kom stadig by sy grot uit en sê met ’n kwaai stem: “Hiëna, jy is baie laat. Ek
het reeds al die kos uitgedeel.”
Hiëna is ontsteld. “Ek’s jammer, o grote koning Leeu. Sê asseblief vir my wat ek kan eet,
anders gaan ek honger bly.”
“Nou maar reg,” sug koning Leeu. “Laat ek dink. Mmm. Jy het groot tande. Jy kan die bene
eet wat oorbly nadat ons leeus ons vars vleis klaar geëet het. Gaan nou weg en laat ek verder
slaap. Ek wil jou nie weer sien nie.”
Hiëna sluip weg. Hy kry baie skaam oor sy gedrag. En van daardie dag af kyk die ander
diere hoe Hiëna harde bene kou. Hy kry tot vandag toe al die bene wat koning Leeu en sy
neefs vir hom agterlaat.

Mondelinge woordeskat:
kou: om kos tussen jou tande te byt en te maal sodat dit maklik afgesluk kan word

3. Aanvangskennis en PSW: Binne-in my liggaam
1. Die leerders sit op die mat. Lees elke byskrif voor en verduidelik die doel van die
orgaan: GB, bladsy 26 (15 min)
Sien jou opleidingshandleiding vir nadere inligting oor dit wat alles binne-in
jul liggaam voorkom.
Voordat julle begin lees:
• Wat dink julle is daar binne-in jul liggaam?
Nadat julle gelees het:
• Wanneer ek die byskrif voorlees, raak aan die plek waar julle dink die
orgaan in jul liggaam voorkom (wys byvoorbeeld na jul hart, jul kopbeen
[skedel], jul spiere [trek jul armspier styf en ontspan dit dan], of jul
longe).
• Ek gaan verduidelik waarom dit belangrik is (sien die idees in die Grootboek).
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2. Die leerders voer aktiwiteite met jou hulp uit om hul aandag op interne organe te
vestig (15 min)
• Bene: As ’n mens sagte klei het en jy pak dit om ’n stok, sal die klei sterker wees. Dit is
waarom ons bene in ons liggame het.
• Hart: ’n Dokter gebruik ’n stetoskoop (verduidelik) om na jul hartklop te luister. Probeer om
jou maat se hartklop te hoor. (Dit moet vrywillig wees.)
• Longe: Asem lug deur jul neus in en voel hoe jul borskas vergroot namate die lug jul longe
vul. Hou jul asem vir 4 sekondes op. Blaas nou die lug uit.
Asem op 1, 2, 3 in en op 1, 2, 3 weer uit.
• Maag: Sluk ’n bietjie water as julle ’n waterbottel
byderhand het. Voel hoe dit met jul slukderm afgaan en in
jul maag beland.
• Brein: Gebruik jul brein om hierdie geheuespeletjie te
speel. (Vertoon ’n skikbord met 4-5 lukraak voorwerpe.
Maak dit dan toe om te sien hoeveel voorwerpe leerders
kan onthou.)

4. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie vir die y-klank
2. Onderrig en sing ’n klankliedjie vir
die y-klank (10 min)

1. Warm op: Simon sê (5 min)
• Staan op.
• Hop eers op die een voet en dan op die
ander.
• Staan op jul tone.
• Swaai met jul arms soos ’n windmeul.

• Kom ons leer ’n nuwe klankliedjie.
• Voer die aksies saam met my uit.

Y vir ys
Die yskas is yskoud,
Y-y-y yskoud.
Ysie Ysbeer,
die y-y-ys is koud.

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.
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5. Klanke: Die y-klank
1. Stel die y-klank bekend: LAB, bladsy 118 (3 min)
• Dit is die letter y. Dit klink so: yyyyyy.
• Wie se naam begin met die y-klank?
• In wie se naam is daar ’n y?

2. Die leerders luister na en sê die
y-klank (4 min)
• Wat is hierdie prent?)

2

1

ys

• Luister na die eerste klank, yyyyyy.
• Sê die klank.
• Let op na wat jul tong en mond doen.

3. Die leerders identifiseer woorde
wat met die y-klank begin (5 min)
• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met daardie
klank?

3

4. Onderrig die lettervorming vir y
(4 min)
Vra die leerders om dit wat jy doen, na te
5
boots.
• Skryf die letter in die lug terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul vinger na terwyl ons
die vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul potlood na terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
y: Begin by die kolletjie, gaan af, om,
dan op, af en om.

4

5. Werk met sinne (4 min)
• Lees die sin aan die leerders voor.
Beklemtoon die y-klank.
• Die kinders omkring elke y.

6. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen
onafhanklike werk

2. Groep A en B maak beurte op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 1 (15 min elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye
per dag. (Sien die tabel
op bladsy 137 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos
nodig. Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en beantwoord my
vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

8. Liggaamsopvoeding: Assessering 1
1. Verduidelik die hindernisbaan en deel die klas in vier groepe in (5 min)
(Stel dit vooraf op. Buite is die beste.)
• Stel die baan op voordat die klas daar is.
• Sluit dinge in om op te balanseer, om oor te
klim of onderdeur te kruip, om tussendeur te
spring, en so meer.
• Verduidelik/wys wat die leerders by elke
hindernis moet doen.

2. Die groepe voltooi die hindernisbaan
• Wag vir die kind voor julle om halfpad deur te beweeg
voordat julle begin.
• Elke groep het 5 minute om die baan te voltooi.
• Sodra ek die fluitjie blaas, is dit die volgende groep se
beurt.

Min kriteria

Min kriteria

’n Paar kriteria

Die meeste kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Assesseringskriteria: Goeie koördinasie (oog-hand-voet, beweging), bestuur “hindernisse”
maklik en met selfvertroue (ruimtelike oriëntasie, balans, perseptuele beweging), voltooi die
kursus teen ’n goeie pas.
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Oggendbyeenkoms

Aanvangs
kennis en PSW

Liggaamsopvoeding

Luister
en Praat

Wiskunde

FA

Klanke en
Handskrif

Gedeelde
Lees
(begrip)
GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met behulp van
die My nuus-raampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul nuus aan
die klas
• Ek kies enkele kinders wat hul nuus aan die
klas kan meedeel.

2. Luister en Praat: Oop vrae (Kou harde bene)
1. Vra oop vrae oor die storie, Kou harde bene
(3–4 minute per vraag)
• Watter probleem probeer koning Leeu oplos?
(Die diere het oor kos gebaklei.)
• Wat is sy oplossing? (om verskillende soorte kos
aan die diere toe te ken)
• Wat is die probleem
met Hiëna? (Hy het die
vergadering misgeloop.)
• Wat is koning Leeu se
oplossing? (Hiëna
moet die bene
eet wat ander
diere agtergelaat
het.)
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2. Antwoord die vrae in pare
• Elke leerder moet ’n beurt kry om
te antwoord en ’n beurt om te
luister.
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3. Gedeelde Lees: Begrip (Paul breek sy arm)
1. Lees aan die klas voor:
GB bladsy 27-30

3. Hersien die sigwoorde

Volg die woorde terwyl ek aan julle voorlees.

• Kyk na die flitskaart en sê die woord saam
met my.
• Pas dit by ’n woord in die Grootboek.
• Sit die flitskaarte op die Woordmuur.

arm, been, gebreek, genees, hospitaal

2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie nou hardop saam met my.

4. Aanvangskennis en PSW: Identifiseer geraamtes
1. Bespreek die verskillende dieregeraamtes:
LAB, bladsy 119 (10 min)
Herinner die leerders daaraan dat bene die meeste lewende
wesens regop hou, insluitende mense (maar nie insekte nie).
Hierdie bene staan saam as ’n geraamte bekend.
• Wat is die name van die diere in die
eerste kolom?
• Kyk na die volgende kolom. Dit is
die geraamtes – die bene wat hul
liggame regop hou – van hierdie
diere.
• Werk saam met ’n maat om elke
dier by die regte geraamte te laat
pas.
• Trek ’n streep met ’n potlood.
• Kontroleer saam of julle reg is.
• Besluit wat die grootste/kleinste geraamte is. Skryf ’n
getal onder elkeen, waar 1 = die grootste.
Vertel die leerders dat mense 206 bene, olifante 282 bene,
jagluiperds 244 bene en slange tot 600 bene het.
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2. Lees die Vinduit-vraag:
LAB, bladsy 120 (5 min)

• Kyk na die prent terwyl ek
die woorde en die vraag
voorlees.
• Waar is die kleinste beentjie
in jul liggaam? Waar is die
langste been?
• Hoe kan julle die antwoord
kry?

WEEK 6
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5. Liggaamsopvoeding (binne): Die geraamtedans
1. Warm op (5 min)

• Staan op.
• Wikkel jul lyf.
• Strek jul arms
opwaarts.
• Raak aan
jul tone.

2. Onderrig en
sing die liedjie
en dans (10 min)
• Onderrig die
liedjie en dansie
tegelykertyd.
• Nadat die leerders
dit geleer het,
neem die klas
buitentoe om
dit in ’n kring te
doen.
Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.

Die geraamtedans
Daai been, daai been, daai geraamtebeen,
Daai arm, daai arm, daai skouerbeen
Daai kop, daai kop, daai skedelbeen
Doen daai geraamtedans!
Die voet se been is vas aan die enkelbeen,
Die kniebeen is vas aan die been se been
Die been se been is vas aan die heupbeen
Die heupbeen is vas aan die ruggraatbeen,
Die ruggraatbeen is vas aan die nek se been
Die nek se been is vas aan die skedelbeen,
Doen daai geraamtedans!
Skud jou hande na links
Skud jou hande na regs
Steek jou hande in die lug
Steek jou hande heel weg.
Wikkel, wikkel, wikkel, wikkel, wikkel,
Wikkel, wikkel, wikkel, wikkel, wikkel,
Wikkel, wikkel, … wikkel jul knieë!

6. Klanke: Gedeelde woordbou
1. Die leerders knip die
letterkaarte vir hierdie week
uit LAB, bladsy 229 (7 min)

2. Bou woorde saam met die leerders met jou
kaarte: LAB bladsy 121 (13 min)
• Kom ons bou die woord op
die bord.
• Luister na die woord. (Watter
letter kom eerste, volgende,
en so aan?)
• Probeer om die woord met
jul eie kaarte te kopieer.
• Sit jul letters in ’n houer/
sakkie om weer te kan
gebruik.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 137 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep C en D maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 1 (15 min elk)
Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos nodig.
Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en
beantwoord my vrae.
Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

9. Visuele Kunste: Ontwerp ’n pop
1. Identifiseer die afvalmateriaal
waarvan die poppe gemaak is:
LAB, bladsy 122 (10 min)

2. Ontwerp ’n pop wat jy van
afvalmateriaal kan maak (15 min)
• Ontwerp ’n pop deur ’n ruwe skets op
papier te teken.
• Besluit oor die afvalmateriaal wat julle
gaan nodig kry.
• Versamel die materiaal wat julle nodig het
by die huis en bring dit skool toe.

• Kyk na die
afvalmateriaal en
identifiseer dit.
• Praat oor die stukke
wat nog gebruik kan
word.
• Besluit hoe julle ’n
pop met behulp van
afvalmateriaal kan
maak.
• Kyk na die poppe en praat oor die soort
materiaal waarvan elkeen gemaak is.
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Woensdag

Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

Gedeelde
Lees
(dekodering)
Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?

2. Aanvangskennis en PSW:
Klassifisering (Binne-in en buite ons liggaam)
1. Praat oor die liggaamsdele binne-in en buite jul
liggaam wat dit laat werk: LAB, bladsy 123 (5 min)
• Kyk na elke klein prent.
• Ek lees die byskrifte voor.
• Van hierdie dele is aan die buitekant
van ons liggaam en van hulle is aan die
binnekant daarvan.
• Besluit saam met ’n maat watter dele
aan die buitekant van jul liggaam is.
• Plaas ’n X met ’n potlood langs daardie
dele.
• Kom ons kontroleer dit.

2. Skryf die name van
die liggaamsdele
in kolomme neer
(10 min)
• Skryf die name van
die dele wat aan die
buitekant van jul liggaam
gesien kan word, in die
korrekte kolom in.
• Doen nou dieselfde met
die organe wat aan die
binnekant van jul liggaam
voorkom.
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3. Gedeelde Lees: Dekodering (Paul breek sy arm)
1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 27-30

3. Hersien die sigwoorde

Lees vandag saam met my.

• Sê hierdie woord in die Grootboek saam
met my.
• Soek op die Woordmuur na die flitskaart
wat daarby pas.

arm been gebreek genees hospitaal

2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)

4. Gedeelde Skryfwerk: Skryf nuussinne
1. Skryf die raamwerk op die bord neer (7 min)
• Kyk na hierdie skryfraamwerk.
• Wanneer ons ons nuus meedeel, sê ons
wanneer dit gebeur het, wie daarby
betrokke was, wat gebeur het en waar dit
gebeur het.

Wanneer?

,

Wie?
Wat het gebeur?
Waar?
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2. Leerders gee idees van nuus wat op die bord geskryf kan word (8 min)
• Wie gaan hul nuus aan ons
meedeel?
• Hou my dop terwyl ek die
skryfraamwerk gebruik om
daardie nuus in ’n sin te skryf.
• Wie het nog ’n nuussin vir ons
wat die patroon volg? Kyk
terwyl ek die sin neerskryf.
• Kom ons lees ons sinne.

Ek en my broer het verlede
week Sondag ’n rolprent by
die winkelsentrum gaan kyk.
Ek het my knie Maandag op
die klimraam seergemaak.
My familie het laas jaar na ’n
nuwe huis naby aan die skool
getrek.

5. Liggaamsopvoeding (binne): Die geraamtedans
1. Sing en voer die geraamtedans
van Maandag uit (10 min)

2. Sing die klankliedjie vir die f-klank in
groepe (5 min)

F vir fiets
Fiona ry fiets en
speel op haar fluit.
F is die letter vir
Fiona en fiets.
• Kom ons doen ons liedjie en
dans saam.
• Dink in jul groep aan nog bene wat
julle in die liedjie kan gebruik om ’n
nuwe versie by te voeg.

• Elke groep kry ’n kans om hul versie te
demonstreer.
Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.
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6. Klanke: Die f-klank
1. Stel die f-klank bekend: LAB, bladsy 124 (3 min)
• Dit is die letter f. Dit klink so: ffffff.
• Wie se naam begin met die f-klank?
• In wie se naam is daar ’n f?

2

2. Luister na en sê die f-klank (4 min)
• Wat is hierdie prent?

foto

1

• Luister na die eerste klank, ffffff.
• Sê die klank.
• Let op na wat jul tong en mond doen.

3. Identifiseer woorde wat met die
f-klank begin (5 min)
• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met daardie
klank?

3

4. Onderrig die lettervorming vir f
(4 min)
Vra die leerders om dit wat jy doen, na te
boots.
5
• Skryf die letter in die lug terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul vingers na terwyl ons
die vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul potlood na terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
f: Begin by die kolletjie, gaan om en al die
pad af. Lig die potlood en trek ’n streep
deur die middel.

4

5. Werk met sinne (4 min)
• Lees die sin aan die leerders voor.
Beklemtoon die f-klank.
• Die kinders omkring elke f.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag. (Sien die tabel op bladsy 137 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min)
Groep E met die Leesbundel:
Groep A met die Leesbundel: Leeswerk 2
Leeswerk 1
• Kom ons herlees die storie hardop saam.
Stel vandag se storie bekend of
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan luister na hoe
bou daarop voort soos nodig. Lees
julle lees.
byvoorbeeld die storie aan die
kinders voor.
• Fluisterlees die storie
vir julleself.
• Stop aan die einde
Sê Hi! by
van elke bladsy en
060 017 0000
beantwoord
vir vrae om
my vrae.
te vra oor
die storie.

9. Visuele Kunste: Maak die pop
1. Die groepe maak hul pop met die stukke materiaal wat hulle versamel het (20 min)
Toerusting: gom, tou, gekleurde papier. (Hou ekstra
stukkies afvalmateriaal byderhand vir groepe wat niks kon
versamel het nie.)
• Kontroleer dat julle al die toerusting wat julle nodig het,
byderhand het.
• Maak ’n pop van jul stukkies afvalmateriaal.
• As iets nie werk nie, probeer iets anders.
• Dit gaan nie daaroor hoe mooi jul pop lyk nie, maar hoe
hard julle probeer het en hoe kreatief julle is.

2. Praat oor hoe die leerders moet verduidelik wat hulle gedoen het (10 min)
• Voltooi jou pop. Wys dit vir die klas en verduidelik watter materiaal jy gebruik het.
• Julle gaan môre verduidelik hoe julle jul pop gemaak het. Maak seker julle kan:
– verduidelik watter stukkies afvalmateriaal julle gekry het en waar julle dit gekry het.
– beskryf hoe julle die pop gemaak het.
– die probleme wat julle ondervind het toe julle die pop gemaak het, kan uiteensit en kan
verduidelik hoe julle dit opgelos het.
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Donderdag
Oggendbyeenkoms

FA

Onafhanklike
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul
nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat
met behulp van die My nuusraampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul
nuus aan die klas
• Ek kies enkele kinders wat
hul nuus aan die klas kan
meedeel.
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Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

GBL en
Onafhanklike
Werk

Uitvoerende
Kunste

WEEK 6
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2. Luister en Praat: Liedjie (Dele van my liggaam)
1. Onderrig die nuwe liedjie en die aksies (10 min)

2. Sing dit weer (5 min)

My liggaam
Met my hande klap, klap, klap,
Met my voete stamp, stamp, stamp!
Ek kan my knieë knik, knik, knik,
Met my vingers tik, tik, tik!
Altwee arms lig ek op,
Daarmee raak ek aan my kop.
Met my mond tel ek tot tien,
Met my oë kan ek sien.
Alles om my kan ek hoor,
Want ek luister met my oor.
Maar nou gaan ek jou eers uitlos,
Want my neusie ruik lekker kos!

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.

(Die liedjie kan moontlik op
maat van ‘Ek’s ’n Dapper
Muis’ gesing word, met
bietjie verbeelding!)

• Kom ons sing en voer die
aksies uit.
• Dink aan al die
verskillende dele van jul
liggaam terwyl julle sing.

3. Gedeelde Lees: Vlotheid en reaksie (Paul breek sy arm)
1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 27-30

3. Hersien die sigwoorde

• Lees die storie weer.

• Wat is hierdie woord (in die Grootboek)?

arm been gebreek genees hospitaal

2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)
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4. Onafhanklike Skryfwerk: Ek skryf my nuussin
1. Hersien die skryfraamwerk vir ’n
nuussin
• Kom ons hersien die sleutelvrae in die
skryfraamwerk.
• Wie kan die voorbeelde van nuus lees
wat ons gister in gedeelde skryfwerk
geskryf het?

Wanneer?

,

Wie?
Wat het gebeur?
Waar?

2. Die leerders skryf hul nuussin: LAB, bladsy 125

• Skryf jul eie nuussin
met behulp van die
raamwerk.
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5. Liggaamsopvoeding (binne): Die liedjie, My liggaam
1. Warm op (5 min)

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.

2. Sing die liedjie,
My Liggaam,
weer (10 min)
• Kom ons sing die
liedjie wat ons
geleer het voordat
ons vandag
geskryf het.
• Die meisies sing
dit eerste.
• Dan sing die
seuns.
• Nou sing almal
saam.

My liggaam
Met my hande klap, klap, klap,
Met my voete stamp, stamp, stamp!
Ek kan my knieë knik, knik, knik,
Met my vingers tik, tik, tik!
Altwee arms lig ek op,
Daarmee raak ek aan my kop.
Met my mond tel ek tot tien,
Met my oë kan ek sien.
Alles om my kan ek hoor,
Want ek luister met my oor.
Maar nou gaan ek jou eers uitlos,
Want my neusie ruik lekker kos!

6. Klanke: Selfstandige woordbou
1. Die leerders wys die naam van
die letter met hul kaarte (5 min)

2. Die leerders bou woorde met die kaarte:
LAB, bladsy 126 (15 min)

• Sprei jul kaarte op jul skoolbank oop.
• Wanneer ek ’n klank sê, steek die
(bypassende) letterkaart in die lug op.

• Kyk na die prent.
• Bou die woord met jul
kaarte. Die klein vierkantjies
sê julle hoeveel letters daar
moet wees.
• Kom ons kontroleer. (Een
leerder skryf die woord op
die bord neer.)

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag. (Sien die tabel op bladsy 137 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep B en C maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 2 (15 min elk)
• Kom ons herlees die storie hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan
luister na hoe julle lees.
Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

9. Uitvoerende Kunste: Groepbewegingsinne
1. Bespreek in jul groepe wat julle moes doen en hoe julle dit gedoen het (5 min)
Elke groep kry enkele minute
om te
• verduidelik hoe julle die
materiaal gekies het.
• verduidelik hoe julle jul pop
gemaak het.
• verduidelik wat julle volgende
keer moontlik anders sou
doen.
Maak seker almal in die groep kry
’n kans om te praat.

2. Elke groep doen ’n aanbieding oor hoe hulle hul pop gemaak het (25 min)
• Doen jul aanbieding en wys die pop wat julle gemaak het.
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Oggendbyeenkoms

FA

Aanvangskennis
en PSW

FA

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

Liggaamsopvoeding

Gedeelde
Skryfwerk

GBL en
Onafhanklike
Werk

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?

2. Liggaamsopvoeding (buite): Gebruik my lui hand/been
1. Verduidelik wat ’n lui hand/been is
• Steek die hand waarmee julle skryf, in die lug op. Is julle linkshandig of regshandig?
(Verduidelik: Die hand waarmee julle skryf, word jul sterk of dominerende hand genoem.
Dit is gewoonlik aan dieselfde kant van jul liggaam as die voet waarmee julle ’n bal skop. Dit
is merendeels jul regterhand of
-voet.)
• Steek nou jul ander hand in die
lug op. Dit is jul lui hand. Hoeveel
leerders het dieselfde lui hand as
julle?
• Julle sal agterkom dat julle effens
lomp met jul niedominerende/lui
hand of been is.
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2. Speel speletjies deur die niedominerende hand/been te gebruik
Toerusting: Bal of boontjiesakkie vir
elke span
• Gooi en vang met jul dominerende en
dan met jul lui (niedominerende) hand.
• Hop op jul dominerende en dan op jul
niedominerende been.
• Skop ’n bal met jul dominerende en dan
met jul niedominerende voet.
• Balanseer op jul dominerende en dan op
jul niedominerende been.

3. Deel ons skryfwerk: Lees jul nuussin voor
1. Lees jul nuussin aan die groep voor:
LAB bladsy 125 (10 min)

2. Deel interessante nuus
aan die klas mee (5 min)

• Maak beurte.
• Lees jul nuus voor.

• Kies die interessantste
nuusbrokkie in jul groep
om aan die klas voor te
lees.

4. Aanvangskennis en PSW: Assessering 1: Gevare by die huis
Assessering (Identifiseer gevare): LAB, bladsy 127
• Ons het gedurende hierdie kwartaal oor gevare by die huis gepraat.
• Kyk na die prent. Trek ’n kruisie oor elkeen van die gevare in hierdie
kamer.
• Werk op jul eie, sonder om te praat.

Punt: 2 punte vir elke korrekte identifisering

159

WEEK 6

Vrydag

2. Die leerders gee terugvoering oor hul navorsing
oor die Vinduit-vraag: LAB, bladsy 120
• Wie het die antwoord op die vraag gekry? (Jul kleinste
beentjie, die stiebeuel, kom binne-in jul oor voor. Jul
langste been is jul dybeen wat ook die femur genoem
word.)
• Hoe het julle by die antwoord uitgekom?
• Het julle enigiets anders uitgevind wat julle aan ons wil
meedeel?

5. Skryf: Assessering 1
Skryf ’n sin oor die nuus: LAB, bladsy 125
• Dink oor jul nuus en die prent wat julle geteken het.
• Skryf ’n sin daaroor.
• Gebruik jul eie spelling. Klank woorde wat julle wil
gebruik.
• Werk op jul eie en moenie praat nie.

Min kriteria

Min kriteria

’n Paar kriteria

Die meeste kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Assesseringskriteria: Sinne stem ooreen met die prent, die idee maak sin/is logies, grammatika
(woordorde en tydsaam korrek), leestekens (hoofletter aan die begin, punt aan die einde),
spelling (toon foniese kennis of sigwoordkennis).
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6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen
onafhanklike werk

2. Groep D en E maak beurte op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 2 (15 min elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye
per dag. (Sien die tabel
op bladsy 137 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

• Kom ons herlees die storie
hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat.
Ek gaan luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

7. Uitvoerende Kunste: Rolspel (onderhoud met jou pop)
1. Die groepe rolspeel ’n onderhoud met hul poppe (25 min)
• Maak beurte om die vrae te vra en te beantwoord asof julle ’n onderhoud met ’n ster
op TV voer.
• Een lid van die groep is die pop (gebruik die leerder asof dit ’n regte pop is).
• Elke lid van die groep vra
’n vraag soos: Wat is jou
naam? Hoe oud is jy? Wat
doen jy graag? Waarom is
jou hare pers?
• Die pop beantwoord dan
elke vraag.

2. Rapporteer terug aan
die klas (5 min)
• Deel enkele grappige vrae
en antwoorde aan die klas
mee.
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My sintuie

Oorsig van Week 7
Onafhanklike Werk (OW)
8 LAB-bladsye

Assessering
Lees en begrip: lees
hardop

e
id

e

ns

Mondeling

Le
e

va

ard
igheid

Gedeelde
Skryfwerk
Lyste: Dele van
die liggaam

Sk

ryfwerk

Tema:
My liggaam
Week 7:
My sintuie

nk

e

Lew

Visuele Kunste
• Maak ’n
krabbelpatroon
met toe oë
• Maak ’n
gemmerbrood
mannetjie

Gedeelde Lees
Die Gemmerbroodman

Werk in pare
Vra vrae

erk
sw

Liggaamsopvoeding
(buite)
• Ruimtelike
oriëntering:
Veldwandeling
• Bewegingspeletjie:
Doen dit, doen dat

Klaprympie
Die Gemmerbroodman

Groepbe
Lee gele
s

Liggaamsopvoeding
(binne)
Beweging/ritme:
Klankliedjies; Simon
sê; Geraamtedans

Hardopleesstorie
Die Gemmerbroodman

Kla

Uitvoerende Kunste
Improviseer en skep:
Raaiselvoorwerpe in sakkies (tas)

Onafhanklike
Skryfwerk
Eie lyste

Assessering
Groepliedjie en -dans
Aanvangskennis en PSW
• My sintuie (GB)
• Aktiwiteite: Bewustheid van ons sintuie
• Bespreking: Belangrikheid van ons sintuie
• Passing: Sintuie by liggaamsdele
• Identifisering van smake op die tong
• Vind uit: Vlermuise wat eggo’s gebruik
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Klanke
Stel die klank
h en g bekend

Skryfwerk
Skryf die
letter h en g

My sintuie
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Voorbereiding
Maak flitskaarte:

ruik

hoor

proe

eet

sien

• Vir Maandag se AK en PSW: Dinge om te proe, ruik, hoor en aan te raak/te tas
(sien OG, bladsy 175)
• Vir Woensdag se AK en PSW: Papierbord met klein hoeveelhede van 3 tot 4 soorte kos
vir elke groep, bv. ’n nartjiehuisie in 6 stukkies gesny en ’n teelepel sout, suiker, Marmite of
konfyt (sien OG, bladsy 184)
• Vir Woensdag se Visuele Kunste: Klei, Plasticine, speelklei of regte gemmerbrooddeeg (sien
OG, bladsy 188)

Formele Assesseringstake
Leerarea
Geletterdheid

Aktiwiteit

Lees (1)

LAB-bladsy

Onafhanklike lees hardop vir die Maandag geen
onderwyser gedurende GBL-tyd tot Vrydag

Lewensvaardigheid AK/PSW (2)
Geletterdheid

Dag

Wys die dele van die liggaam

Klanke (1) en (2) Klanke en Diktee

Lewensvaardigheid Uitvoerende
Kunste

In pare/groepe, voer ’n
aksieliedjie van Kwartaal 2 op

Woensdag 172
Vrydag
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geen

• Die assesseringsprosedures word in die lesplanne uiteengesit.
• Die nasienkriteria en puntestate vir Kwartaal 2 kom agter in hierdie Onderwysersgids voor.

Riglyne vir Lees en Begrip: Assessering 1 en Onafhanklike Werk (OW)
Lees en Begrip: een 30 minute-sessie vir elke groep
Maandag
Groep A

Leesassessering

Dinsdag
OW
bl. 1

OW
bl. 2

Woensdag

Donderdag

Vrydag

OW
bl. 3

OW
bl. 4

OW
bl. 5

OW
bl. 6

OW
bl. 7

OW
bl. 8

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

7

8

Groep B

1

2

Groep C

1

2

3

4

Groep D

1

2

3

4

5

6

Groep E

1

2

3

4

5

6

Leesassessering

OW: 8 bladsye

Leesassessering

Leesassessering
7

8

Leesassessering

Assessering
Informele assessering: Klankwoorddiktee op Vrydag. Sien na met behulp van die robotrubriek op
bladsy 178, LAB.

Woordeskat
Mondelinge woordeskat (sien ook die
temabegrippe in jou opleidingshandleiding)
wonderlik, heerlik, opgeskiet, gesnuif,
parmantig

Sigwoorde
ruik hoor proe eet sien
Klankwoorde
vyf, hut, nul, sif, rof, sus, bus, lyf
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Oggendbyeenkoms

Luister
en Praat

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

FA

Klanke en
Handskrif

Lees
en begrip

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?

2. Luister en Praat: Storietyd
1. Stel die storie bekend en wys die
klas die eerste bladsy van die storie:
GB, bladsy 32 (3 min)

2. Lees Die Gemmerbroodman hardop
voor (7 min)

• Kyk na die prent. Wat sien julle? (’n koekie
in die vorm van ’n mannetjie)
• Dit word ’n gemmerbroodman genoem.
Sou julle graag ’n gemmerbroodman
wou eet?
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3. Laat die leerders vrae vra (5 min)
• Wie wil almal graag die
Gemmerbroodman eet?
• Wie eet op die ou end die
Gemmerbroodman op?

Die Gemmerbroodman
Daar was lank gelede ’n ou vrou wat daarvan gehou het om te bak. Sy het lekker beskuitjies
en koeke gebak. Op ’n dag maak sy gemmerbrooddeeg aan. Sy vorm dit dat dit soos ’n
gemmerbroodmannetjie lyk, met ’n kop, twee arms en twee bene. Sy sit rosyntjies op sy gesig
vir die oë. Toe sit sy dit in die oond om te bak.
Toe die Gemmerbroodman gaar is, maak sy die oond oop. Dit ruik wonderlik. [Snuif in die
lug asof jy dit ruik.] Die ou vrou sien uit daarna om dit saam met haar tee te eet.
Maar o nee! Iets vreemds gebeur! Die Gemmerbroodman raak skielik lewendig! Hy spring by
die oond uit. Hy hardloop venster toe. Hy spring by die venster uit. En toe hol hy weg!
“WAG! WAG!” skreeu die ou vrou en begin hom jaag.
Die Gemmerbroodman lag net parmantig. Hy sing: “HOL, HOL SO VINNIG AS WAT JY KAN.
JY KAN MY NIE VANG NIE! EK IS DIE GEMMERBROODMAN!” (Kan julle almal dit saam met my
sing?)
Die Gemmerbroodman hardloop oor die werf en pyl op ’n veld af. Daar kry hy vir Koei. Koei
snuif die wonderlike geur in. Sy probeer om die Gemmerbroodman te stop.
“WAG! WAG!” skreeu Koei.
Maar die Gemmerbroodman hardloop vir Koei weg. Hy lag parmantig en sing: “Hol, hol so
vinnig as wat jy kan. Jy kan my nie vang nie! Ek is die Gemmerbroodman!” (Kan julle dit weer
saam met my sing?)
Agter die heuwel kry Gemmerbroodman vir Vark. Vark snuif die wonderlike geur in. Hy
probeer om die Gemmerbroodman te stop. “WAG! WAG!” skreeu Vark.
Maar die Gemmerbroodman hardloop vir Vark weg. Hy lag parmantig en sing: (Wat
sing hy?) “HOL, HOL SO VINNIG AS WAT JY KAN. JY KAN MY NIE VANG NIE! EK IS DIE
GEMMERBROODMAN!”

Mondelinge woordeskat
wonderlik: verstommend, uiters goed
parmantig: onbeskof, maar nie lelik of onaangenaam nie
insnuif: om raserig in te asem/te ruik
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Die Gemmerbroodman hou aan hardloop en hardloop. Maar o wee! Hy kom tot stilstand
voor ’n breë rivier. Hy kan nie die rivier oorsteek nie. Krokodil lê in die water. Hy ruik die
wonderlike geur en hoor mense skreeu: “WAG! WAG!” Hy sien hoe Vark en Koei en die ou vrou
almal die Gemmerbroodman jaag.
‘Ek sal jou oor die rivier dra, mnr Gemmerbroodman,’ sê Krokodil. ‘Spring vinnig op die
punt van my neus. Ek kan jou nie eet as jy daar sit nie.’
Die Gemmerbroodman sien dat Vark en Koei en die ou vrou net agter hom is. “Goed,” sê hy
en spring vinnig bo-op Krokodil se neus.
Krokodil begin om oor die rivier te swem. Maar toe hy in die middel kom, is die geur so
wonderlik dat hy hom nie kan keer nie. Hy skiet die Gemmerbroodman in die lug op. Toe vang
hy hom in sy groot, wye mond. KRAAK, KRAAK, KRAAK. Hy eet die Gemmerbroodman heel
op. “Mmm, dit smaak heerlik,” sê hy.
Die ou vrou en Koei en Vark sien hoe die Gemmerbroodman opgeëet word. Hulle gaan terug
huis toe om iets te kry om te eet. En dit was die einde van die Gemmerbroodman.

Mondelinge woordeskat
opskiet: iets in die lug opgooi
heerlik: smaak baie lekker

3. Aanvangskennis en PSW: Ons vyf sintuie
1. Op die mat, lees oor sintuie:
GB, bladsy 31 (15 min)

2. Die leerders praat nog oor sintuie in pare
(7 min)

• Kom ons lees oor ons vyf sintuie.
• Beantwoord my vraag nadat ons
al die vrae gelees het.
• Kan julle ’n patroon raaksien
in die manier waarop die teks
geskryf is?

Praat verder oor sintuie:
• Party mense hou van die smaak van soet goed,
terwyl ander sout goed geniet. Waarvan hou julle?
• Sommige mense kan dinge wat ver is, beter sien as
dinge wat naby is. Wat sien julle die beste?
• Party mense kan uiters sagte klanke hoor. Watter
sagte klanke kan julle nou hier hoor?
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3. Die leerders doen aktiwiteite (8 min)
(Gee verskillende kinders ’n kans om deel te neem.)
• Wat ruik so?

• Waaraan raak jy?

• Wat proe jy?

• Wat kan jy hoor? (Neem klanke op,
byvoorbeeld musiek, donderweer, verkeer,
wind, voetstappe wat weghardloop.)

4. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie
1. Warm op (5 min)

2. Onderrig en sing die klankliedjie vir die h-klank
(10 min)
• Luister en kyk die eerste keer.
• Sing nou saam en voer die aksies uit.

Doen enkele
opwarmingsoefeninge.

H vir hand
Ek klap my hande
want my hart het liefde.
Ek’s so bly, ek spring so hoog.
Ek klap my hande
want my hart het liefde.
H vir hand, en h vir hart.
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060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.
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5. Klanke: Die h-klank
1. Stel die h-klank bekend: LAB, bladsy 143 (3 min)
• Dit is die letter h. Dit klink so: hhhhhh.
• Wie se naam begin met die h-klank?
• In wie se naam is daar ’n h?

2

2. Die leerders luister na en sê die
h-klank (4 min)
• Wat is hierdie prent?

1

hok

• Luister na die eerste klank, hhhhhh.
• Sê die klank.
• Let op na wat jul tong en mond doen.

3. Die leerders identifiseer woorde
wat met die h-klank begin (5 min)
• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met daardie
klank?

3

4. Onderrig die lettervorming vir h
(4 min)
• Vra die leerders om dit wat jy doen, na te
5
boots.
• Skryf die letter in die lug terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul vinger na terwyl ons
die vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul potlood na terwyl ons
die vorming daarvan sing-praat.
h: Begin by die kolletjie, gaan af,
gaan halfpad op, dan om en af.

6. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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5. Werk met sinne (4 min)
• Lees die sin aan die leerders voor.
Beklemtoon die h-klank.
• Die kinders omkring elke h.
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7. Lees en Begrip: Assessering 1 (Groep A)
1. Die leerders doen onafhanklike werk
Die klas voltooi twee Onafhanklike Werk-bladsye.
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep A is met stories uit
Gedeelde Lees 1–7 op
die mat
• Kry en fluisterlees dan die
Grootboekstories vir julleself.
• Ek roep julle een vir een om te
luister na hoe julle lees.

3. Roep die leerders uit groep A een vir een om te lees:
LAB, bladsy 141
Elke kind lees 3 minute lank, ongeag die hoeveelheid sinne
wat hulle lees.

Min kriteria

Min kriteria

’n Paar kriteria

Die meeste kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Assesseringskriteria: Lees teen ’n goeie pas, herken die meeste aangeleerde sigwoorde, klank
enige onbekende woorde, let op leestekens, gebruik die prent vir leidrade, toon aan dat hulle
lees vir betekenis, lees met uitdrukking.
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8. Liggaamsopvoeding (buite): Veldwandeling – sintuie
1. Verduidelik wat tydens ’n veldwandeling gebeur (10 min)
• Ons gaan buitentoe vir ’n wandeling. Bring ’n potlood en jul LAB saam.
• Volg my en doen alles na wat ek doen. Ons gaan loop, huppel, hop en spring.
• Sodra ek sê: STOP! moet julle vries, gaan sit en iets by een van die raampies invoeg. Julle kan
teken of skryf.

2. Neem die kinders op ’n veldwandeling: LAB bladsy 233 (20 min)
Toerusting: LAB-bladsy en potlood vir elke kind/groep
• Gebruik jou vyf sintuie en vul in wat jy sien, hoor, proe, ruik en voel as jy ophou stap.
Terug in die klas:
• Praat met ’n maat oor wat jy op die veldwandeling gesien het.
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Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

FA

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met behulp van die
My nuus-raampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul nuus aan die klas
• Ek kies enkele kinders wat hul nuus aan die klas
kan meedeel.

2. Luister en Praat: Vra vrae (Die Gemmerbroodman)
1. Lees weer die storie vir die klas
(sien bladsy 165) (2 min)
2. Die leerders dink vrae uit en dink aan
die antwoorde daarop (8 min)
• Elkeen dink aan ’n vraag oor die storie.
• Vra die vraag vir jou maat.
• Ruil rolle om.

3. Deel dit aan die klas mee (5 min)
• Luister na die ander vrae en antwoorde.
Moontlike vrae:
• Waarom hardloop die Gemmerbroodman weg?
• Wie almal jaag die Gemmerbroodman?
• Wie eet die Gemmerbroodman op?
• Wanneer hou die Gemmerbroodman op hardloop?
• Waarom klim die Gemmerbroodman bo-op
Krokodil se neus?
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Gedeelde
Lees
(begrip)

Luister
en Praat

Wiskunde

WEEK 7

Lees en
begrip

Visuele
Kunste
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3. Gedeelde Lees: Begrip (Die Gemmerbroodman)
1. Lees aan die klas voor:
GB bladsy 32-35

3. Hersien die sigwoorderuik hoor proe

• Volg die woorde terwyl ek aan julle
voorlees.

• Kyk na die flitskaart en sê die woord saam
met my.
• Pas dit by ’n woord in die Grootboek.
• Sit die flitskaarte op die Woordmuur.

eet sien

2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie nou hardop saam met my.

4. Aanvangskennis en PSW:
Bespreek die belangrikheid van ons sintuie
1. Hersien die vyf sintuie saam met die
klas (8 min)

2. Laat die leerders sintuie aan
die liggaamsdele koppel: LAB,
bladsy 144 (5 min)

• Wie onthou nog die vyf sintuie? (Skryf dit
op die bord neer.)
• Waarom is elke sintuig belangrik?
• Bespreek enkele liggaamlike uitdagings
op ’n sensitiewe manier.

• Wie kan elke sintuig aan ’n deel van die
liggaam koppel?
• Trek ’n streep van die sintuig na die
liggaamsdeel.

Sig
Gehoor
Smaak
Tas
Reuk

172

Dinsdag

WEEK 7

3. Lees die Vinduit-vraag aan die klas voor: LAB, bladsy 145 (2 min)
• Hierdie week se Vinduit-vraag gaan oor waarom vlermuise eggo’s
gebruik.
• Probeer om die antwoord daarop uit te vind. Ons praat Vrydag daaroor.
• Klank trek deur die lug. Sodra dit ’n harde oppervlak soos ’n muur of ’n
berg tref, weerkaats die meeste daarvan terug en ons hoor dit weer. Die
tweede kank noem ons ’n eggo.

5. Liggaamsopvoeding (binne): Simon sê-speletjie
1. Warm op (5 min)

2. Speletjie: Simon sê (10 min)

•
•
•
•

• Speel Simon sê met instruksies wat hard
gesê word.
• Speel dit
weer en
gee dié
keer sagte
instruksies.

Staan op.
Wikkel jul lyf.
Swaai jul arms.
Hop eers op
die een voet
en dan op die
ander een.

6. Klanke: Gedeelde woordbou
1. Die leerders knip die
letterkaarte vir hierdie
week uit: LAB, bladsy 231
(7 min)

2. Bou woorde saam met die leerders met jou
kaarte: LAB bladsy 146 (13 min)
• Kom ons bou die woord op die
bord.
• Luister na die woord. (Watter
letter kom eerste, volgende, en
so aan?)
• Probeer om die woord met jul
eie kaarte te kopieer.
• Sit jul letters in ’n houer/sakkie
om weer te kan gebruik.

Vertoon dieselfde onderwysers
kaarte lukraak op die bord.
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7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.

8. Lees en Begrip: Assessering 1 (Groep B)
1. Die klas doen onafhanklike werk
Die klas voltooi twee Onafhanklike Werk-bladsye.
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep B is met stories uit Gedeelde Lees 1–7 op die mat
• Kry en fluisterlees dan die Grootboekstories vir julleself.
• Ek roep julle een vir een om te luister na hoe julle lees.
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3. Roep die leerders uit groep B een vir een om te lees:
LAB, bladsy 141
Elke kind lees 3 minute lank, ongeag hoeveel sinne hulle lees.

Min kriteria

Min kriteria

’n Paar kriteria

Die meeste kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Assesseringskriteria: Lees teen ’n goeie pas, herken die meeste aangeleerde sigwoorde, klank
enige onbekende woorde, let op leestekens, gebruik die prent vir leidrade, toon aan dat hulle
lees vir betekenis, lees met uitdrukking.

9. Visuele Kunste: Maak ’n krabbelpatroon met toe oë
1. Die leerders maak ’n
krabbelpatroon met hul vinger
• Hou dop hoe ek ’n krabbelpatroon op
die bord maak.
• Gebruik jul vinger om ’n
krabbelpatroon op jul skoolbank te
maak.
• Kom ons kyk nou hoe dit voel om te
teken sonder om te kan sien.

2. Die leerders teken ’n krabbelpatroon met toe oë
Toerusting: ‘n vel skoon papier, kryte, koki’s of waterverf
• Met jul oë toe, voel waar die rand van jul vel papier is. Hou dit met een hand vas.
• Maak ’n krabbelpatroon liggies op die papier. Teken slegs 1 tot 2 sekondes lank.
• Maak jul oë oop. Gaan nou oor die krabbellyne.
• Kleur elke vorm in of maak ’n patroon in die vorm (sig-sag, kolletjies, golwende lyne, strepe).
• Doen dit alles met kryte, koki’s of waterverf.
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Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Gedeelde
Lees
(dekodering)

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

FA

Lees en
begrip

Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou
naam met die klank
A (dan B, C, ens.)
begin.
• Wie is nie vandag
hier nie? Met watter
klank begin hul name?

Sing die
verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer
vandag?

2. Aangvangskennis en PSW: Vier smake
1. Doen smaak-aktiwiteite saam met die klas (5 min)
Toerusting: Papierbord met klein hoeveelhede van 3 tot 4 soorte voedsel vir elke groep,
byvoorbeeld ’n nartjiehuisie wat in klein stukkies gesny is en ’n teelepel sout, suiker, Marmite of
konfyt
• Waaruit bestaan ons vyf sintuie?
• Waarmee aan ons liggame proe ons?
• Proe ’n klein bietjie van elke voedselsoort op verskillende dele van jul tong en kyk watter
smaak julle proe.
• Wat het ’n soet smaak? ’n
Souterige smaak? ’n Suur
smaak? ’n Bitter smaak?
Daar is klein knoppies of
smaakknoppies op ons tong
waarmee ons proe.
• Elke deel van ons tong proe
’n ander soort smaak.
• Punt van tong: soet
• Kante: sout en suur

smaak:

suur

bitter souterig
soet
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2. Die leerders pas voedselsoorte by verskillende
smake: LAB, bladsy 147 (5 min)
• Kyk na die prent van die tong.
• Luister terwyl ek die woorde voorlees.
• Trek ’n streep van die kos na die deel van die tong toe.

3. Gedeelde Lees: Dekodering (Die Gemmerbroodman)
1. Lees aan die klas voor:
GB bladsy 32-35

3. Hersien die sigwoorde

• Lees saam met my.
• Ons gaan enkele woorde saamsê.

• Lees hierdie woord in die GB saam met my.
• Kry die flitskaart wat daarby pas op die
Woordmuur.

2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy

ruik hoor proe eet sien

• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie hardop saam met my.
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4. Gedeelde Lees: Lyste
1. Groepe stel lyste van liggaamsdele
saam (8 min)

2. Die leerders lees die lyste aan die
klas voor (7 min)

• Ek wys ’n opskrif aan elke groep toe.
• Skryf saam ’n lys van vyf dinge onder
daardie opskrif.
• Klank enige woorde wat julle nie kan
spel nie.

• Lees jul lys hardop aan die klas voor.
• Ek kies een leerder om die woorde neer
te skryf.

Voorbeeld: Sintuie
1. sig

Sintuie
Dele van die been

2. gehoor

Dele van die gesig

3. tas

Dele van die arm
Binnenste liggaamsdele

4. reuk

Buitenste liggaamsdele

5. smaak

5. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie vir die g-klank
1. Warm op (5 min)

2. Klankliedjie vir die g-klank (10 min)

•
•
•
•

Kom ons leer ’n nuwe klankliedjie.

Staan op.
Klap jul hande en klik jul vingers.
Staan op jul tone.
Buig jul knieë

G vir glas
G, g, dis goed vir jou.
Gouelokkies drink jou melk.
G, g, dis goed vir jou.
G, g, g, g vir glas.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie
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6. Klanke: Die g-klank
1. Stel die g-klank bekend: LAB bladsy 148 (3 min)
Wys die letterkaart.
• Dit is die letter g, dit maak die klank gggg.
• Wie se naam begin met die G-klank?
• Wie se naam bevat ’n g?

2

2. Luister na en sê die g-klank. (4 min)
• Wat is hierdie prent?

1

gogga

• Luister na die eerste klank, gggg.
• Sê die klank.
• Let op wat jou tong in jou mond doen.

3. Woorde wat met die g-klank begin.
(5 min)
• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met daardie
klank?
• Doen ’n aksie vir ’n woord wat met die
g-klank begin.

4. Onderrig die letterformasie vir g.
(3 min)

3

5

• Wie kan sê wanneer ons die hoofletter
of kleinletter gebruik?
Kopieer my:
• Skryf in die lug terwyl ons die liedjie
sing.
• Trek met jou vinger na terwyl ons die liedjie sing.
• Trek met jou potlood na terwyl ons die liedjie sing.
g – Begin by die kolletjie, gaan om en op,
gaan af en draai.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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4

5. Sinswerk (3 min)
• Lees die sin vir die leerders.
Beklemtoon die g-klank.
• Leerders omkring elke g in die sin.
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8. Lees en Begrip: Assessering 1 (Groep C)
1. Die klas doen onafhanklike werk
Die klas voltooi twee Onafhanklike Werk-bladsye.
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep C is met stories uit Gedeelde Lees 1–7 op die mat
• Kry en fluisterlees dan die Grootboekstories vir julleself.
• Ek roep julle een vir een om te luister na hoe julle lees.
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3. Roep die leerders uit groep C een vir een om te lees:
LAB, bladsy 141
Elke kind lees 3 minute lank ongeag hoeveel sinne hulle lees.

Min
kriteria

Min
kriteria

’n Paar
kriteria

Die meeste
kriteria

Al die
kriteria

1

2

3

4

5

Assesseringskriteria: Lees teen ’n goeie pas, herken die meeste aangeleerde sigwoorde, klank
enige onbekende woorde, let op leestekens, gebruik die prent vir leidrade, toon aan dat hulle
lees vir betekenis, lees met uitdrukking.

9. Visuele Kunste: ’n Gemmerbroodmannetjie
1. Die leerders maak
’n gemmerbroodmannetjie uit deeg of
klei: LAB, bladsy 149

2. As daar nie deeg
beskikbaar is nie, maak ’n
gemmerbroodmannetjie van
papier: LAB, bladsy 235

Toerusting: klei/Plasticine/
speelklei of werklike deeg
(resepte op die internet),
knope/lekkers/rosyne

Toerusting: kryte, skêr
• Teken enkele gelaatstrekke op jul
gemmerbrood
mannetjie.
• Kleur dit in.
• Knip die prent uit.

Gee ’n hoop klei/Plasticine/deeg op ’n stuk
karton aan elke kind.
• Kom ons lees die instruksies saam: Rol, merk
die vorm, sny dit uit, versier.
• Laat dit in die son droog word of bak dit
volgens die resep.
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Stal al die gemmer
broodmannetjies uit.
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Oggendbyeenkoms

FA

Onafhanklike
Skryfwerk

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

Klanke en
Handskrif

Lees en
Begrip

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul
nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat
met behulp van die My nuusraampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul
nuus aan die klas
• Ek kies enkele kinders wat
hul nuus aan die klas kan
meedeel.

2. Aanvangskennis en PSW
Assessering 2: Benoem liggaamsdele
Benoem die verskillende liggaamsdele: LAB, bladsy 172
• Luister terwyl ek die name van die liggaamsdele voorlees.
• Benoem die liggaam met hierdie woorde. Trek ’n streep van elke woord
af na waar dit in die liggaam voorkom.
• Omkring die dele wat binne-in jul liggaam voorkom.
• Werk op jul eie.

Punt: 2 punte vir elke korrekte identifisering
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Uitvoerende
Kunste
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3. Gedeelde Lees: Vlotheid en reaksie (Die Gemmerbroodman)
1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 32-35

3. Hersien die sigwoorde

Lees die storie weer.

• Wat is hierdie woord (in die Grootboek)?

ruik hoor proe eet sien

2. vra die dag 3-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)

4. Onafhanklike Skryf: Lyste
1. Herlees die gedeelde skryfwerk

2. Die leerders stel twee lyste van hul
eie keuse op: LAB, bladsy 150

Herinner die leerders aan die kenmerke van
’n lys.
Die kenmerke van ’n lys:
• opskrif (hoofletter, onderstreep)
• genommer
• geen hoofletters in die lys nie
• elke item op ’n nuwe reël

• Stel enige twee lyste op.
• Om korrek te spel, gaan terug na jul LAB
of klank die woord.
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5. Liggaamsopvoeding (binne): Die Geraamtedans
1. Warm op (5 min)

2. Die klas sing Die Geraamtedans (10 min)

•
•
•
•

• Kom ons sing weer
ons liedjie.
• Voer die aksies
saam met my uit.
Maak van groot
bewegings gebruik.
• Doen dit nou
weer met klein
bewegings.

Staan op.
Wikkel jul lyf.
Swaai jul arms.
Hop eers op die een voet en
dan op die ander een.

Ek val op my rug dan sê
ek "u" in die bus
Die wiele van die bus
rol om en om
terwyl ek rus in die bus.
Wanneer die bus
oor die hobbels ry,
dan val ek op my rug, “u”.

Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.

6. Klanke: Selfstandige woordbou
1. Die leerders wys die naam van die
letter met hul kaarte (5 min)

2. Die leerders bou woorde met die
kaarte: LAB, bladsy 151 (15 min)

• Sprei jul kaarte op jul skoolbank oop.
• Wanneer ek ’n klank sê, steek die
(bypassende) letterkaart in die lug op.

• Kyk na die prent.
• Bou die woord met
jul kaarte. Die klein
vierkantjies sê julle
hoeveel letters daar
moet wees.
• Kom ons kontroleer.
(Een leerder skryf die
woord op die bord
neer.)

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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8. Lees en Begrip: Assessering 1 (Groep D)
1. Die klas doen onafhanklike werk
Die klas voltooi twee Onafhanklike Werk-bladsye.
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep D is met stories
uit Gedeelde Lees 1–7 op
die mat
• Kry en fluisterlees dan die
Grootboekstories vir julleself.
• Ek roep julle een vir een om te
luister na hoe julle lees.

3. Roep die leerders uit groep D een vir een om te lees:
LAB, bladsy 141
Elke kind lees 3 minute lank ongeag hoeveel sinne hulle lees.

Min kriteria

Min kriteria

’n Paar kriteria

Die meeste kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Assesseringskriteria: Lees teen ’n goeie pas, herken die meeste aangeleerde sigwoorde, klank
enige onbekende woorde, let op leestekens, gebruik die prent vir leidrade, toon aan dat hulle
lees vir betekenis, lees met uitdrukking.
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9. Uitvoerende Kunste: Werk in groepe (Raaiselsakkie)
1. Elke groep berei ’n raaiselsakkie voor
(10 min)
Toerusting: ’n plastiek- of lapsakkie (ondeurskynend)
vir elke groep
• Gee ’n pakkie of sakkie aan elke groep.
• Praat oor alles wat die leerders in hul groep se
raaiselsakkie kan insit (grasspriet, potlood, klippie,
bordkryt, uitveër, haarknippie, lint). Dit kan iets van
buite of binne die klas wees.
• Sit vyf items binne-in jul sakkie.

2. Die groepe raai wat binne-in
’n ander groep se sakkie is
(20 min)
• Ruil nou sakkies met ’n ander
groep.
• Maak beurte om jul hand by die
sak in te druk en ’n voorwerp te
betas.
• Beskryf dit sonder om dit uit die
sakkie te haal. (Dis lank en skerp.)
• Raai wat dit is. (Ek dink dis ’n
potlood.)
• Haal dit dan uit om te sien of julle
reg is.
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Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

FA

Klanke en
Handskrif

Lees en
begrip
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Gedeelde
Skryfwerk

FA

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou
naam met die klank
A (dan B, C, ens.)
begin.
• Wie is nie vandag
hier nie? Met watter
klank begin hul name?

Sing die
verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer
vandag?

2. Liggaamsopvoeding (buite): Speletjie (Doen dit, doen dat)
2. Speel die speletjie (10 min)

1. Verduidelik die speletjie, Doen dit,
doen dat (5 min)

•
•
•
•
•

• Wanneer ek iets doen en sê: Doen dit!
moet julle my naboots. (klap hande, klik
vingers, raak aan my knieë, spring, rol die
arms, steek die arms in die lug op/laat sak
die arms)
• Sodra ek egter sê: Doen dat! moet
julle vries (ophou beweeg). As julle my
naboots wanneer ek sê: Doen dat!, is
julle uit.
• Julle moet aandagtig luister.
• Kom ons oefen dit saam.

Doen dit! (arms in die lug)
Doen dit! (klap hande)
Doen dit! (raak aan jul skouers)
Doen dat! (arms voor)
Daardie kinders wat hul arms vorentoe
bring, is uit vir hierdie rondte.

Herhaal dit met verskillende bewegings en
gaan vinnig en stadiger. Sê ook die woorde
hard en dan weer sag.
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3. Deel ons skryfwerk: Korrigering
1. Die leerders werk in pare en ruil hul lyste van die onafhanklike skryfwerk uit
(8 min)
Maak vooraf voorbeeldlyste op die
bord (die leerders kan help).
• Lees jou maat se lys.
• Kontroleer dat die lys sinvol is.
• Gaan die spelling na deur na die
woorde op die bord te kyk.
• Onderstreep enige woorde wat
julle dink verkeerd gespel is.
• Skryf woorde op die bord, soos
versoek word.

2. Elke leerder korrigeer hul eie
spelling (7 min)
• Kry jul eie boek weer terug.
• Kyk na die spelling op die bord en
korrigeer jul spelfoute.
• Trek ’n streep met jul liniaal deur
die woord wat verkeerd gespel is.
Skryf die korrekte spelling bo die
verkeerde een.

Sintuie

Dele van die been Dele van die arm

sig

knie

elmboog

gehoor

enkel

skouer

smaak

kuit

hand

reuk

dy

vingers

tas

voet

polse

Binnedele

Dele van die gesig

hart

mond

longe

oë

bene

neus

maag

ore

brein

tande

Buitedele
hare
kop
arms
bene
voete
romp

4. Aanvangskennis en PSW:
Vind uit (antwoorde)/Luisterspeletjie
1. Gaan deur die antwoorde op die Vinduitvraag (8 min)
• Wie het die antwoorde
gekry? (vlermuise jag snags
hul kos; hul sig is nie van
veel waarde in die donker
nie; gebruik eggo’s wat
hulle kan aanvoel en vang
so klein insekte wat enkele
meter weg is)
• Hoe het julle by die
antwoord uitgekom?
• Gebruik dolfyne en walvisse ook eggo’s om
aan te voel wat voor hulle is? (Ja, en sommige
blinde mense ook, deur klikgeluide te maak)
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2. Speel die luisterspeletjie (7 min)
• Luister twee minute lank.
• Wat is die verste klank wat julle
hoor?
• Die naaste klank?
• Die hardste klank?
• Die sagste klank?
• Die interessantste klank?

Vrydag
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5. Klanke: Assessering 1 en 2
Klanke: Assessering 1: LAB, bladsy 152, ry 1
• Skryf die letters vir die klanke wat ek sê.

Antwoord 1 Antwoord 2 Antwoord 3 Antwoord 4 Antwoord 5
1

1

1

1

1

Klanke: Diktee: Assessering 2: LAB, bladsy 152
• Skryf elke woord neer wat ek sê.
• Skryf in jul beste handskrif en werk op jul eie.

fiks

sus
fyn

vyf
jag

Woord 1

Woord 2

Woord 3

Woord 4

Woord 5

Heeltemal korrek

2

2

2

2

2

Gedeeltelik korrek

1

1

1

1

1

5. Lees en Begrip: Assessering 1 (Groep E)
1. Die klas doen onafhanklike werk
Die klas voltooi twee Onafhanklike Werk-bladsye.
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.
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2. Groep E is met stories uit Gedeelde Lees 1–7 op die mat
• Kry en fluisterlees dan die Grootboekstories vir julleself.
• Ek roep julle een vir een om te luister na hoe julle lees.

3. Roep die leerders uit groep E een vir een om te lees:
LAB, bladsy 141
Elke kind lees 3 minute lank, ongeag hoeveel sinne hulle lees.

1– 4
Swak

5–6
Gemiddeld

7– 8
Bogemiddeld

9 –10
Uitstaande

Assesseringskriteria: Lees vlot (glad, met gevoel); lees teen ’n redelike pas; maak van klanke
gebruik (klank onbekende woorde); maak van leidrade in storieverband (prente) gebruik; herken
sigwoorde.
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7. Uitvoerende Kunste: Assessering 1
1. Die leerders berei buite hul liedjie in groepe voor (10 min)
• Kies een van die liedjies wat ons hierdie kwartaal geleer het.
• Oefen jul liedjie, met aksies.

2. Die groepe voer hul liedjie binne uit
Ek kyk of julle saamsing en of julle die wysie en ritme hou. Ek wil jul ritme en jul bewegings sien.

1– 4
Swak

5–6
Gemiddeld

7– 8
Bogemiddeld

9 –10
Uitstaande

Groepspunt
Assesseringskriteria: Sing in harmonie; hou wysie; hou tyd; beweeg vloeiend; toon ’n gevoel
vir ritme.
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Bly vry van kieme

Oorsig van Week 8
In hierdie week word formele assessering gedoen. Die onderrigprogram gaan soos altyd voort,
met die assesseeraktiwiteite wat deel van die gewone skooldag uitmaak. Die leerders het reeds
deur middel van die leerprogram vir hierdie assesseeraktiwiteite voorberei. Enkele gewone lesse
word uit die daaglikse program weggelaat sodat jy ekstra tyd het om die individuele assesserings
af te handel. Daar word 2 bykomende Onafhanklike Werk-bladsye vir hierdie tyd voorsien.

Onafhanklike
Werk
10 LAB-bladsye

Hardopleesstorie
Florence Nightingale:
Kiemverdrywer

Gedeelde Lees
Busi en Gogo

Liggaams
opvoeding
(binne)
Beweging/ritme:
Klankliedjies;
Simon sê;
Geraamtedans

Assessering
Individuele Lees

Le
e

va

ard
igheid

Kla

ryfwerk
nk

Assessering
Skryf ’n sin
oor nuus

Visuele Kunste
Assessering
Teken jul nuus
Uitvoerende
Kunstee
Assessering
• Groepsliedjie
en -dans
• Interpreteer
en voer uit:
minikore; sing
hard en sag
(gehoor)

Assessering
Leesbegrip

Sk

Tema:
Ek hou my
liggaam veilig
Week 8:
Bly vry van
kieme

e

e

ns

Mondeling

erk
sw

Groepbe
Lee gele
s

e
id

Lew

Liggaams
opvoeding
(buite)
• Perseptueel
motories:
• Spanbal
speletjies

Assessering
Luisterbegrip

Aanvangskennis en
PSW
Word ’n
Kiemverdrywer
Assessering
Benoem dele van die
liggaam
• Vind uit: Inentings

Klanke
• Stel die klank j
bekend
• Skryf die
hoofletter en
kleinletter
• Diktee
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Handskrif
• Selfstandige
Woordbou
• Skryf die
letter j

Bly vry van kieme
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Voorbereiding
Maak flitskaarte van hierdie sigwoorde:

kiem

masker

seep

vars

siek

Formele Assesseringstake
Leerarea

Aktiwiteit

Dag

LAB-bladsy

Geletterdheid

Luister en Praat (1)

Luisterbegrip

Maandag

165

Lewensvaardigheid

Visuele Kunste

Teken familienuus

Dinsdag

171

Geletterdheid

Skryf

Skryf nuus

Woensdag

128

Luister en Praat (2)

Verduidelik/praat oor
tekening

Woensdag

174

Lees (2)

Leesbegripstoets

Donderdag

175

• Die assesseringsprosedures word in die lesplanne uiteengesit.
• Die nasienkriteria en puntestate vir Kwartaal 2 kom agter in hierdie Onderwysersgids voor.

Riglyne vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
GBL: 2 x 15 minute per groep
Maandag

Aktiwiteite vir ontluikende lees

Dinsdag

Woensdag

OW: 8 bladsye

Donderdag

Vrydag

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Groep A

GBL 1

OW 1

OW 2

OW 3

OW 4

OW 2

OW 5

OW 6

OW 7

OW 8

Groep B

1

GBL 1

2

3

4

5

GBL 2

6

7

8

Groep C

1

2

GBL 1

3

4

5

6

GBL 2

7

8

Groep D

1

2

3

GBL 1

4

5

6

7

GBL 2

8

Groep E

1

2

3

4

GBL 1

5

6

7

8

GBL 2
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Maandag
FA
Oggendbyeenkoms

Luister
en Praat

Liggaamsopvoeding
(binne)

Klanke en
Handskrif

Aanvangskennis
en PSW

FA

GBL en
Onafhanklike
Werk

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?
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2. Luister en Praat: Assessering 1 (Hardoplees-storie)
Die leerders het hierdie kwartaal in die Vind uit-afdeling van Florence Nightingale geleer.

1. Stel die storie bekend en lees dit
voor: LAB bladsy 53 (15 min)

2. Luister en Praat Assessering: LAB,
bladsy 165 (15 min)

• Blaai na bladsy 53 oor Florence
Nightingale in die LAB en kyk na haar
foto.
• Ons gaan vandag meer omtrent haar hoor.
• Luister aandagtig terwyl ek lees sodat
julle daarna die vrae in jul LAB kan
beantwoord.

Lees elke vraag en die moontlike antwoorde
daarop en wag vir die kinders om ’n
antwoord (stil) te kies voordat jy aanbeweeg.
• Luister na my terwyl ek elke vraag
voorlees.
• Kies jul antwoord. Maak ’n kruisie in die
raampie van die antwoord wat julle kies.
• Skryf 1, 2 of 3 by die
laaste vraag.
• Antwoord die vrae
self. Moenie na
iemand anders se
antwoord kyk nie.
• Niemand mag praat
nie.

Antwoord 1
2

Antwoord 2
2

Antwoord 3
6 (2 vir elke korrekte antwoord)

Florence Nightingale: Kiemverdrywer
Kieme en virusse, wat familie van kieme is, is glad nie oulike klein wesentjies nie. Hulle het talle
arms en bene met skerp punte en ’n klomp skerp tande waarmee hulle mense byt. As ’n kiem
jou byt of jy sluk ’n kiem in, kan jy baie siek word. Maar die probleem is dat kieme en virusse so
klein is dat niemand hulle kan sien nie. Hulle is onsigbaar. Hulle lewe in die lug en op die dinge
waaraan ons raak, selfs op ons liggame, maar ons sien hulle nooit raak nie. Jy kan een inasem
of aan een raak en jy sal dit glad nie weet nie – totdat jy siek word. Kieme vermenigvuldig
boonop elke minuut. As daar nou een kiem is, kan daar ’n sekonde later twee wees, en twee
sekondes later vier, en ’n uur later meer as 100 kieme. Kieme is oral om ons te vinde.

Mondelinge woordeskat
kiem: ’n mikro-organisme (baie klein wesentjie) wat siektes veroorsaak
virus: ’n soort kiem
onsigbaar: iets wat jy nie kan sien nie
vermenigvuldig: om groter of meer te word
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Maandag

Daar was lank gelede ’n persoon wat mense gewys het hoe om hulle van kieme te
bevry. Daardie persoon se naam is Florence Nightingale. Sy word groot in ’n dorpie in ’n
land genaamd Engeland. Die meeste meisies gaan in daardie jare nie skool toe nie, maar
Florence se pa wil graag hê sy dogters moet leer en gee hulle toe wetenskap-, geskiedenis- en
wiskundelesse. Dit is vir Florence lekker om siek en arm mense in hul gemeenskap te help. Sy
pak byvoorbeeld ’n mandjie vol vars vrugte en brood en skryf dan ’n briefie om vir ’n familie
te sê sy hoop hulle word gou gesond. Sy neem daarna die mandjie na die siek familie se huis
en los dit buite hul deur vir hulle.
Sy vra haar ma waarom party mense siek word, maar haar ma weet ook nie. Mense het toe
nie baie van kieme geweet nie. Florence besluit om ’n verpleegster te word en so te probeer
uitvind. Om ’n verpleegster te word, moet jy na ’n verpleegsterskollege toe gaan. Daar is nie ’n
skool of kollege vir verpleegsters in Engeland nie. Daarom reis Florence, toe sy 16 jaar oud is,
na Duitsland om daar as verpleegster opgelei te word. Daar leer sy toe vir die eerste keer van
kieme. Sy leer dat kieme mense siek maak. Sy leer verder dat kieme baie van vuiligheid hou.
Toe sy na Engeland terugkeer, begin sy by ’n hospitaal werk. Sy sê vir die ander
verpleegsters om die hospitaal baie skoon te hou, om die pasiënte elke dag te was en hul eie
hande met seep en water te was. Sy hou ook die vensters van die hospitaal oop sodat vars lug
kan instroom. Die kieme haat die skoon hospitaal en vars lug, en baie van die pasiënte word
dus gesond.
Die regering hoor gou van hierdie wonderlike verpleegster en vra haar om na ’n hospitaal
vir soldate te reis. Talle soldate is in ’n oorlog gewond en word nie beter nie. Toe sy by dié
hospitaal aankom, sien sy dat die pasiënte vuil is, dat hul verbande vuil is en dat selfs die
water wat hulle drink, nie skoon is nie. Daar is orals kieme! Florence vra toe die gesonde
soldate om haar te help om die hospitaal van bo tot onder skoon te skrop. Sy maak al die
vensters oop sodat die vars lug binnekom en was al die komberse en verbande met warm
water en seep. Toe stel sy ’n kombuis op om seker te maak die soldate drink net skoon water
en het vars kos om te eet. Sy loop elke aand in die hospitaal rond om te sien of die siek soldate
beter word. Sy dra altyd ’n lampie by haar. Die soldate noem haar toe ‘Die Vrou met die Lamp’.
Toe Florence van die soldatehospitaal af terugkeer, maak sy ’n verpleegsterskool in
Engeland oop om ander verpleegsters op te lei om kieme te bestry. Dit maak dat sy een van
die beroemdste verpleegsters in die geskiedenis word asook ’n beroemde Kiembevryder.
Vandag is daar op die verpleegstersembleem van elke verpleegster regoor die wêreld ’n
lampie om Florence Nightingale en haar stryd teen kieme te onthou.

Mondelinge woordeskat
gewond: beseer of seergekry
verband: ’n strook materiaal om ’n sny of wond mee te verbind
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3. Aanvangskennis en PSW: Bly vry van kieme/Vind uit
1. Op die mat, lees en praat
oor die plakkaat: GB,
bladsy 36 (15 min)

2. Werk in pare en beantwoord
een vraag op ’n slag (10 min)
Maak beurte om te praat en te
luister.
• Hoe bly julle skoon om julle
sodoende van kieme te bevry?
• Wat eet julle om gesond te bly?
• Wat anders doen julle om
gesond te bly?

Sien jou opleidingshandleiding
vir agtergrondinligting.
• Lees die sinne en bespreek
die prente.

3. Lees die Vinduit-vraag
aan die klas voor: LAB,
bladsy 167 (5 min)
Kyk terwyl ek oor inentings lees.
• Hoe kan julle die antwoorde op
die vrae kry?

4. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie vir die j-klank
1. Warm op (5 min)

2. Klankliedjie vir die j-klank (10 min)
• Kom ons leer 'n
nuwe klankliedjie.
• Kom ons sing dit en
voer die aksies uit.

Doen enkele
opwarmingsoefeninge.

Sê Hi! by
060 017 0000
om hierdie
liedjie te hoor.
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J vir jas
Jan dra ’n jas
wat netjies pas.
Hy lag in sy mou.
Hy lag vir jou.
J vir Jan en J vir jas.
Jan dra ’n jas
wat netjies pas
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5. Klanke: Die j-klank
1. Stel die j-klank bekend: LAB, bladsy 168 (3 min)
• Dit is die letter j. Dit klink so: jjjjjj.
• Wie se naam begin met die j-klank?
• In wie se naam is daar ’n j?

2. Die leerders luister na en sê die
j-klank (4 min)

2

1

• Wat is hierdie prent?

jas

• Luister na die eerste klank, jjjjjj.
• Sê die klank.
• Let op na wat jul tong en mond doen.

3. Die leerders identifiseer woorde
wat met die j-klank begin (5 min)

3

• Wat is hierdie prente?
• Met watter klank begin elke woord?
• Watter ander woorde begin met daardie
klank?

4. Onderrig die lettervorming vir j
(4 min)
5
Vra die leerders om dit wat jy doen, na te
boots.
• Skryf die letter in die lug terwyl ons die
vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul vinger na terwyl ons
die vorming daarvan sing-praat.
• Trek dit met jul potlood na terwyl ons
die vorming daarvan sing-praat.
j: Begin by die kolletjie, gaan af en om. Lig die
potlood op en sit ’n dotjie effens bo die streep.

6. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.
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4

5. Werk met sinne (4 min)
• Lees die sin aan die leerders voor.
Beklemtoon die j-klank.
• Die kinders omkring elke j.

Maandag
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag. (Sien die tabel
op bladsy 193 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep A en B maak beurte op die mat met die Leesbundel: Leeswerk 1
(15 min. elk)
Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos nodig. Lees byvoorbeeld die storie aan
die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en beantwoord my vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.
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Dinsdag
Aanvangskennis
en PSW

Gedeelde
Lees

Oggendbyeenkoms

FA
Klanke

FA

GBL en
Onafhanklike
Werk

Writing

Liggaamsopvoeding
(binne)

Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met behulp van
die My nuus-raampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul nuus aan
die klas
• Ek kies enkele kinders wat hul nuus aan die
klas kan meedeel.

2. Gedeelde Lees: Begrip (Busi en Gogo)
1. Lees aan die klas voor:
GB bladsy 37-40

3. Hersien die sigwoorde

• Volg die woorde terwyl ek aan julle
voorlees.

• Kyk na die flitskaart en sê die woord saam
met my.
• Pas dit by ’n woord in die Grootboek.
• Sit die flitskaarte op die Woordmuur.

kiem masker seep vars siek

2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie nou hardop saam met my.
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3. Aanvangskennis en PSW
Vertel ’n storie oor Kinnie Kiem
• Die storie kan verduidelik hoe Kinnie en haar gesin in die lug sweef en wag dat iemand hulle
inasem, of hoe hulle op lessenaars en deurhandvatsels sit en wag om op iemand se hand te
spring en dan op hul gesig te gaan sit. Jy kan nie kieme sien nie, maar hulle is verskuil in ’n
nies en ’n hoes of op vuil hande en oppervlaktes. Kieme kan siektes versprei.
• Praat oor verskillende maniere waarop kieme van persoon tot persoon oorgedra kan word.
(in die lug, deur ’n nies en ’n hoes, deur sweet, speeksel (spoeg) en bloed, of deur iets of
iemand aan te raak wat kieme het en hulle raak aan jou mond of neus)

4. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjie
1. Warm op (5 min)

2. Sing die klankliedjies wat julle ken
(10 min)

• Watter klankliedjies gaan ons sing?
• Sing dit en voer die aksies uit.
Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.

Doen opwarmingsoefeninge.
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5. Klanke: Gedeelde woordbou
1. Die leerders knip die letterkaarte vir hierdie week
uit: LAB, bladsy 169 (7 min)
2. Bou woorde saam met die leerders met jou
kaarte: LAB bladsy 237 (13 min)
• Kom ons bou die woord op die bord.
• Luister na die woord. (Watter letter kom eerste,
volgende, en so aan?)
• Probeer om die woord met jul eie
kaarte te kopieer.
• Sit jul letters in ’n houer/sakkie om
weer te kan gebruik.

6. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Oefen om hierdie letters te skryf. Kopieer die woorde wat jy gebou het op ’n vel papier.
• Vergelyk jou skryfwerk met die van ’n maat en maak seker dat jy die letters almal behoorlik
gevorm het.

7. Handskrif: Assessering 1
Handskrif: Assessering 1: LAB, bladsy 128
Kontroleer elke leerder se potloodgreep en neem kennis van die leerders
wat die potlood verkeerd vashou.
• Maak seker jul potlood is skerp.
• Kopieer elke sin onderaan in die oop ry.
• Skryf dit in jul netjiesste handskrif.

Min
kriteria

Min
kriteria

’n Paar
kriteria

Die meeste
kriteria

Al die
kriteria

1

2

3

4

5

Assesseringskriteria: Vorm die letters korrek, begin en eindig op die regte punt, plaas letters
korrek op lyne (veral hoofletters), skryf woorde met die regte spasiëring (binne en tussen woorde).
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8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen onafhanklike
werk

2. Groep C en D maak beurte op die mat met
die Leesbundel: Leeswerk 1 (15 min. elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 193 vir
die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos
nodig. Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders
voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en beantwoord
my vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

9. Visuele Kunste: Assessering 1
Teken en kleur ’n prent in: LAB, bladsy 171
• Teken hierdie week ’n prent van jul familienuus.
• Kleur die prent in.

Min kriteria

Min kriteria

’n Paar kriteria

Die meeste kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Assesseringskriteria: Teken herkenbare figure (vorm), gebruik ruimte, realistiese kleurgebruik,
goeie beheer van potlood en kryte (lyne, konstante druk), kreatiewe ontwerp (perspektief/
interessante besonderhede).
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Woensdag
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Oggendbyeenkoms

Liggaamsopvoeding
(binne)

Aanvangskennis
en PSW

Klanke en
Handskrif

Gedeelde
Lees

FA

GBL en
Onafhanklike
Werk

Writing

Luister
en Praat

1. Ogeendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?
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2. Luister en Praat: Getalrympie (Vyf klein gemmerbroodmanne)
Onderrig ’n getalrympie

Vyf gemmerbroodmanne
Vyf gemmerbroodmanne in die oond,
Een spring op en hardloop weg.
Hy skree kliphard: Vang my as jy kan,
Ek is mos die vinnige Gemmerbroodman!
Vier gemmerbroodmanne in die oond
Een spring op en hardloop weg.
Hy skree kliphard: Vang my as jy kan,
Ek is mos die vinnige Gemmerbroodman.
Drie gemmerbroodmanne in die oond, ens.

3. Gedeelde Lees: Dekodering (Busi en Gogo)
1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 37-40
Lees vandag saam met my.

2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel.
(Lees dit op ’n manier wat gevoel wys.)

3. Hersien die sigwoorde
kiem masker seep vars siek
• Sê hierdie woord in die Grootboek saam
met my.
• Soek op die Woordmuur na die flitskaart
wat daarby pas.
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4. Klanke en Handskrif: Speletjie
Speel die speletjie Sê, gee, gebruik: LAB, bladsy 170
(15 min)
• Speel in pare. Maak beurte.
• Maak jou oë toe en kies met jou vinger ’n getal op die
papier.
• Kies die getal wat die naaste aan jou vinger is.
• Skuif jou teller met daardie hoeveelheid aan.
• As jy op ’n woord land:
– sê die woord
– gee ’n ander woord wat met dieselfde klank begin
– gebruik die woord in ’n sin.
• Wie ook al eerste by die EINDE uitkom, is die wenner.

5. Liggaamsopvoeding (binne): Klankliedjies
1. Warm op (5 min)

•
•
•
•

Staan op.
Klap die hande en klik die vingers.
Staan op jul tone.
Buig jul knieë.

2. Hersiening van klankliedjies (10 min)

• Watter klankliedjie gaan ons sing?
• Voer die aksies uit.
Sê Hi! by
060 017 0000 om
hierdie liedjie te hoor.
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6. Klanke: Hersiening
1. Die leerders benoem die klanke van Kwartaal 1
en 2 vinnig (5 min)
• Watter klank maak hierdie letter? Vinniger.
• Vra dan individuele leerders.

2. Die leerders skryf die
letters: LAB, bladsy 174
(12 min)
• Kyk na die prent.
• Skryf die hoofletter en die
kleinletter van die eerste
klank/letter van elke woord.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van vandag se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag. (Sien die tabel op bladsy 193 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.
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2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min)
Groep E met die leesbundel: Leeswerk 1
Stel vandag se storie bekend of bou daarop
voort soos nodig. lees byvoorbeeld die storie
aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en
beantwoord my vrae.

Groep A met die Leesbundel: Leeswerk 2
• Kom ons herlees die storie hardop
saam.
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan
luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

9. Luister en Praat: Assessering 2
1. Ontwerp en teken ’n Kiembevryder-plakkaat
• Dink aan al die goed wat jy die week geleer het oor hoe om kieme te beveg en gesond te
bly.
• Maak ’n plakkaat wat jou kan help om vir ander kinders dieselfde les te leer.
• Ek roep julle een vir een om te kyk na die prent wat julle gister
geteken het.

2. Vra elke leerder 2 tot 3 vrae oor
dit wat hulle die vorige dag
geteken het
(Voltooi die helfte van die klas vandag.)
• Vraagbank:
• Wie is op die prent?
• Hoe oud is …?
• Waarmee is julle besig?
• Wat het julle eerste gedoen?
• Waar vind dit plaas?

Min kriteria

Min kriteria

’n Paar kriteria

Die meeste kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Assesseringskriteria: Verstaan die vrae, verskaf relevante antwoorde, gebruik volsinne,
taalvermoë (korrekte struktuur, goeie woordeskat), praatvermoë (volume, uitspraak, spoed,
vlotheid).
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Donderdag
FA

Klanke en
Handskrif

Liggaamsopvoeding
(binne)

Lees en
Begrip

Oggendbyeenkoms

FA

GBL en
Onafhanklike
Werk

WEEK 8

FA

Luister
en Praat

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met behulp van
die My nuus-raampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul nuus aan
die klas
• Ek kies enkele kinders wat hul nuus aan die
klas kan meedeel.

2. Lees en Begrip: Assessering 2
1. Lees die storie uit Gedeelde Lees
saam: LAB, bladsy 161 (5 min)

2. Assesseer begrip: LAB, bladsy 175
(10 min)

• Kry die storie in jul LAB.
• Kom ons lees dit saam. Volg die woorde
met jul vinger.
• Sit ’n boekmerk in jul
LAB om hierdie storie
maklik op te spoor.

• Werk op jul eie.
• Luister terwyl ek die vraag voorlees.
• Dink na oor jul antwoord. Julle kan na
die storie teruggaan.
(Moedig dit aan; dit
is nie ’n memoriseeraktiwiteit nie.)
• Omkring die korrekte
antwoord.

Punt: 2 punte vir elke korrekte keuse
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3. Liggaamsopvoeding (binne): Die geraamtedans
1. Warm op (5 min)
•
•
•
•

Staan op.
Wikkel jul liggaam.
Swaai jul arms.
Hop eers op die een voet en dan op die ander een.

2. Onderrig en sing Die
Geraamtedans (10 min)
• Kom ons sing weer ons Die
Geraamtedans.
• Voer die aksies saam met my uit.

Sê Hi! by
060 017 0000
om hierdie
liedjie te hoor.

Die geraamtedans
Daai been, daai been, daai geraamtebeen,
Daai arm, daai arm, daai skouerbeen
Daai kop, daai kop, daai skedelbeen
Doen daai geraamtedans!
Die voet se been is vas aan die enkelbeen,
Die kniebeen is vas aan die been se been
Die been se been is vas aan die heupbeen
Die heupbeen is vas aan die ruggraatbeen,
Die ruggraatbeen is vas aan die nek se been
Die nek se been is vas aan die skedelbeen,
Doen daai geraamtedans!
Skud jou hande na links
Skud jou hande na regs
Steek jou hande in die lug
Steek jou hande heel weg.
Wikkel, wikkel, wikkel, wikkel, wikkel,
Wikkel, wikkel, wikkel, wikkel, wikkel,
Wikkel, wikkel, … wikkel jul knieë!

4. Klanke en Handskrif
Voltooi die woorde: LAB, bladsy 176
• Werk op jul eie.
• Vul die ontbrekende klanke in om die woord te voltooi.
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5. Klanke: Selfstandige woordbou
1. Die leerders benoem klanke vinnig
met behulp van die kaarte (5 min)

2. Die leerders bou woorde met die
kaarte: LAB, bladsy 177 (15 min)

• Sprei jul kaarte op jul skoolbank uit.
• Wanneer ek ’n klank sê, steek die
(bypassende) letterkaart in die lug op.

• Kyk na die prent.
• Bou die woord op
jul skoolbank met
jul kaarte. Die klein
vierkantjies wys julle
hoeveel letters julle
moet gebruik.
• Kom ons kontroleer
dit. (Roep ’n leerder
vorentoe om die
woord op die bord te skryf.)
• Skryf die woorde neer.

6. Handskrif
Handskrif (10 min)
•
•
•
•

Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
Leer die letterformasie van gister se klank.
Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen
onafhanklike werk

2. Groep B en C maak beurte op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 2 (15 min. elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye
per dag. (Sien die tabel
op bladsy 193 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood
byderhand.
• Werk stil op jul eie.

• Kom ons herlees die storie hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan luister na hoe julle lees.
Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.
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7. Luister en Praat: Assessering 2 (vervolg)
1. Die leerders gaan voort om aan hulle Kiembevryder-plakkaat te werk.
• Gaan voort om jul plakkaat te teken en in te kleur.
• Gaan voort om die plakkaat in te kleur.
• Ek roep julle een vir een om te kyk na die prent wat julle Dinsdag geteken het.

2. Vra elke kind 2 tot 3 vrae oor dit wat hulle Dinsdag in Visuele Kunste geteken het
(Assesseer die tweede helfte van die klas.)
• Vraagbank:
Wie is op die prent?
Hoe oud is …?
Waarmee is julle besig?
Wat het julle eerste gedoen?
Waar vind dit plaas?

Min kriteria

Min kriteria

’n Paar kriteria

Die meeste kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Assesseringskriteria: Verstaan die vrae, verskaf relevante antwoorde, gebruik volsinne, taalvermoë
(korrekte struktuur, goeie woordeskat), praatvermoë (volume, uitspraak, spoed, vlotheid).
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Oggendbyeenkoms

Liggaamsopvoeding

Klanke

GBL en
Onafhanklike
Werk

WEEK 8

Aanvangskennis

Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou
naam met die klank
A (dan B, C, ens.)
begin.
• Wie is nie vandag
hier nie? Met watter
klank begin hul name?

Sing die
verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer
vandag?

2. Liggaamsopvoeding (buite): Spanbalspeletjie
1. Verdeel die klas in spanne en
verduidelik aan hulle hoe die
speletjie gespeel moet word (5 min)

2. Gee die bal/boontjiesak op
verskillende maniere op die ry af aan
(25 min)

Toerusting: ’n bal of boontjiesakkie vir elke
span
• Elke span vorm ’n ry.
• Julle gee die bal/boontjiesak op
verskillende maniere op die ry af aan.
• Sodra dit by die laaste leerder aankom,
hardloop hulle na die voorkant van die ry.
• Die span is klaar sodra die leerder, wat die
bal die eerste keer aangegee het, terug
voor in die ry is.

• Gee die bal/boontjiesak oor jul kop aan
die leerder agter julle aan.
• Gee die bal tussen jul bene aan tot by die
einde van die ry.
• Gee die bal oor jul koppe en dan tussen
jul bene aan. Herhaal dit.
• Draai na links en gee die bal aan die
leerder agter julle aan.
• Draai na regs en gee die bal aan die
leerder agter julle aan.
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3. Aanvangskennis en PSW/Antwoorde vir die Vinduit-uitdaging
1. Antwoorde vir die Vinduit-uitdaging (7 min)
• Op watter maniere het julle probeer om by die antwoorde uit te kom?
• Watter inentings het julle al gekry? (In Suid-Afrika word babas en kinders
gratis teen aansteeklike siektes [siektes wat van een persoon na ’n
ander versprei] ingeënt. Kinders word ingeënt teen pneumokoksiekte,
waterpokkies, masels, pampoentjies, Duitse masels, rotavirus,
polio, tetanus, tering, difterie, kinkhoes en moontlik die menslike
papiloomvirus. Elke kind het ’n inentingskaart waarop die inentings wat
hulle reeds gekry het, opgeteken staan. Mense moet gewoonlik minstens
’n geelkoorsinenting kry om na ’n ander land te reis. Sommige mense kry
elke jaar ’n griepinenting.)
• Waarvoor was die eerste inenting ooit? (Kinderpokke. Die entstof is in 1796 ontdek. Miljoene
mense het elke jaar aan kinderpokke gesterf, maar vandat die entstof ontdek is, doen
niemand meer kinderpokke op nie.)
• Waarvoor is die mees onlangse entstowwe in die wêreld ontwikkel? (COVID-19)

2. Doen hersiening van die week
(8 min)
Wens die leerders geluk met hul harde werk
gedurende hierdie week.
• Verduidelik dat jy al hul werk gaan nasien.
As jy sien dat iemand gesukkel het, sal jy
addisionele hulp aan hulle verleen.
• Wat was hierdie week jul gunstelingaktiwiteit?
• Watter aktiwiteite het julle nie vreeslik
geniet nie?

4. Klanke en Handskrif: Diktee

fiks
sus
vyf
fyn
kus

Diktee: LAB, bladsy 178
• Luister terwyl ek ’n
woord stadig sê.
• Skryf die woord in jul
mooiste handskrif neer.
• Werk op jul eie.
• Lewer jul boeke aan die
einde van die dag in om
nagesien te word.
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5. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen
onafhanklike werk

2. Groep D en E maak beurte op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 2 (15 min. elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye
per dag. (Sien die tabel
op bladsy 193 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

• Kom ons herlees die storie hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat.
Sê Hi! by
Ek gaan luister na hoe
060 017 0000 vir
julle lees.
vrae om te vra
oor die storie.

6. Uitvoerende Kunste: Minikore
1. Die leerders vorm minikoorgroepe
en oefen om ’n liedjie saam te sing
(15 min)
• Kies in jul groep ’n liedjie of gesang wat
julle almal ken.
• Besluit waar julle in die liedjie hard gaan
sing en waar julle sag gaan sing.
• Besluit of julle ’n solo-rol gaan hê en wie
dit moet sing.
• Oefen dan om jul liedjie saam te sing.

2. Hou ’n minikoorfees (15 min)
• Kom ons luister na elke groep se liedjie.
• Moenie vergeet om ná elke groep se uitvoering hande te klap nie.
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Bly veilig tussen ander mense

Oorsig van Week 9
Groepbegeleide Lees (GBL) en
Onafhanklike Werk (OW)
2 GBL groepe per dag
8 LAB-bladsye

Aksieliedjie
Hoera, dat ons
kan maats hê!
Gedeelde Lees
Kiki

Mondeling

e
id

Le
e

Tema:
Ek hou my
liggaam veilig
Week 2:
Bly veilig tussen
ander mense

Groepbe
Lee gele
s

e

ns

va

ard
igheid

Kla

ryfwerk
Sk

nk

Visuele Kunste)
• Maak ’n
vriendskapsblom
• Teken ’n
vriendelike
ruimtewese
Uitvoerende
Kunste
Rolspeel –
probleemoplossing

Gedeelde Skryf
Skryf ’n klasstorie

e

Lew

Liggaams
opvoeding (buite)
Kringspeletjies:
Tradisionele
speletjies

Werk in pare
Dialoog

erk
sw

Liggaams
opvoeding (binne)
• Beweging:
Klankliedjie;
dans; aksieliedjie
• Balanseer
aktiwiteite

Hardopleesstorie
Kiki

Onafhanklike
Skryfwerk
Voltooi sinne

Aanvangskennis en PSW
• Ons klas se reëls teen
boeliery
• Probleemoplossing
• Die PANOS-reël
• Onderwyser se storie:
Leer uit reëls
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Klanke
Hersiening

Handskrif
Hersiening

Bly veilig tussen ander mense

WEEK 9

Voorbereiding
Maak flitskaarte van hierdie sigwoorde:

welkom

terg

boelie

onvriendelik

stoot

Riglyne vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
GBL: 2 x 15 minute per groep
Maandag

Aktiwiteite vir ontluikende lees

Dinsdag

Woensdag

OW: 8 bladsye

Donderdag

Vrydag

15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min
Groep A

GBL 1

OW 1

OW 2

OW 3

OW 4

GBL 2

OW 5

OW 6

OW 7

OW 8

Groep B

1

GBL 1

2

3

4

5

GBL 2

6

7

8

Groep C

1

2

GBL 1

3

4

5

6

GBL 2

7

8

Groep D

1

2

3

GBL 1

4

5

6

7

GBL 2

8

Groep E

1

2

3

4

GBL 1

5

6

7

8

GBL 2

Woordeskat
Mondelinge woordeskat (sien ook die temabegrippe in jou opleidingshandleiding)
ruimtewesens, soortgelyk, verbeel, visualiseer, boeliery, terg
Sigwoorde
welkom, terg, boelie, onvriendelik, stoot
Klankwoorde
bus, vyf, lig, hek, foto, vel, pop, rus
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Oggendbyeenkoms

Liggaamsopvoeding

Luister
en Praat

Wiskunde

GBL en
Onafhanklike
Werk

Klanke

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?
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2. Luister en Praat: Storietyd
Weet julle wat ’n ruimtewese is? Het julle al ruimtewesens op die televisie of in prentverhale
gesien? ’n Ruimtewese is ’n denkbeeldige (onwerklike) wese wat nie op die aarde bly nie. Vandag
gaan ons storie oor ruimtewesens.

1. Stel die storie bekend en lees dit
voor: GB, bladsy 42 (10 min)
Wys die eerste prent in die Grootboek
wanneer dit in die storie aangedui word.

2. Vra vrae oor die storie (5 min)
• Lyk hierdie ruimtewesens soos ons?
• Hoe verskil hulle van ons?
• Verstaan julle wat boeliery beteken? (om
iemand opsetlik seer te maak)
• Word iemand in die storie geboelie?
• Wie word geboelie?
• Wie is die boelies?

Kiki
Op ’n plek, ver hiervandaan, bly daar vriendelike ruimtewesens. Hulle lyk soos mensies, maar
hierdie ruimtewesens se vel is groen en hul hare is blou. Daarby het hulle pers kolletjies op
hul vel! (Verduidelik soveel moontlik oor ruimtewesens sodat hierdie storie vir die leerders sinvol
kan wees.)
Maak jul oë toe en dink aan hoe die ruimtewesens lyk. (Gee die kinders ’n minuut lank.) Wil
julle graag ’n prent van een sien? Lyk hulle soortgelyk aan dit wat julle jul verbeel het? (Wys
bladsy 1 van die Grootboekstorie.)

Mondelinge woordeskat
ruimtewesens: denkbeeldige wesens van ’n ander wêreld
soortgelyk: amper dieselfde
verbeel: om iets in jou gedagtes voor te stel
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Nou ja, nes julle, moet hierdie kinders skool toe gaan. Hulle moet leer hoe om te lees en te
skryf en te tel. Hul klasonderwyser is mnr. Maggs. Die kinders is almal lief vir hom. Op ’n dag
sê hy vir die klas: “Daar is vandag ’n nuwe kind in ons klas. Ons moet haar laat welkom voel.
Haar naam is Kiki.”
Kiki loop skaam by die klas in. Sy lyk effens anders as die ander kinders. Sy het pienk
kolletjies in plaas van pers kolle. ’n Paar kinders giggel toe hulle haar sien. (Was dit
vriendelik?)
Sommer gou is dit pouse. Kiki se mamma het vir haar toebroodjies, skyfies en ’n bottel
sap ingepak. Kiki gaan uit om saam met die ander kinders te eet en te speel. Maar sy is skaars
buite toe een van die groot seuns haar skyfies en haar sap by haar gryp en weghardloop. Toe
gryp twee meisies haar toebroodjies en gooi dit op die grond neer. Daarna spring hulle daarop
sodat Kiki dit nie kan eet nie. Kiki begin huil. Niemand help haar nie. Die meisies begin om
haar te terg. Hulle noem haar Tjankbalie en Pieperige Pienk Kol.
Kiki sit heel alleen en huil, want niemand wil met haar speel nie. Sy was so opgewonde om
na ’n nuwe skool te kom, maar nou wil sy net huis toe gaan. Arme Kiki.
Toe sy by die huis kom, merk haar ma op dat sy nie glimlag nie. Sy vra: “Kiki, het iets by die
skool gebeur? Jy kan my enige tyd sê.”
Kiki sê vir Mamma wat gebeur het. Haar ma sê: “As kinders jou gevoelens seermaak of
opsetlik gemeen is, word dit boeliery genoem. Niemand mag geboelie word nie. Jy moet mnr.
Maggs daarvan vertel. En moenie bang wees nie om met ’n harde stem te sê: ’nee! Moenie dit
doen nie’ as iemand jou boelie.”
Die volgende dag vertel Kiki vir mnr. Maggs wat gebeur het. Hy praat met die klas. “Ek is
uiters teleurgesteld om te hoor dat julle gister Kiki se gevoelens seergemaak het,” sê hy. “Dit
word boeliery genoem. Ek hou nie van boelies nie. Ons is almal saam in een klas, groot en
klein, oud en jonk, groen kolle of pienk kolle, of geel kolle.”
Daardie dag, tydens pouse, gaan Kiki buitentoe en kyk almal in die oë. Sy laat nie toe dat
die kinders sien sy is bang nie. Toe die groot seun na haar toe aangeloop kom, sê sy kliphard:
“Nee! Dit is my middagete.” Sy voeg toe by: “Maar jy kan ’n skyfie kry as jy wil.” Sy bied ’n
skyfie aan.
Daarna loop sy vasberade na ’n bankie om haar middagete te eet. Sy glimlag vir almal. Ná ’n
rukkie kom sit ’n skaam meisie, Mimi, by haar. Kiki weet sommer hulle gaan maats word.
Kiki kom daardie middag huis toe met ’n groot glimlag op haar gesig.

Mondelinge woordeskat
terg: om vir iemand te lag om hulle te ontstel
boeliery: om mense wat swakker/kleiner as jy is, seer te maak of bang te maak
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3. Aanvangskennis en PSW: Klasreëls teen boeliery
1. Klasbespreking: Wat is boeliery? Hoe laat die julle voel? (15 min)
• Wat is boeliery? (wanneer iemand julle opsetlik seermaak of terg en dit moeilik is om
hulle te keer)
• Watter soorte boeliery is daar?
• (Praat oor drie groepe:
– liggaamlik: om iemand te slaan, met die vuis te slaan, te stoot, te knyp, seer te maak
– verbaal: om iemand te terg, lelike name te noem, te beledig
– verhoudings: om nie toe te laat dat iemand saamspeel nie, om agter iemand se rug van
hulle te praat
• Hoe laat dit julle voel om geboelie te word? (sleg, hartseer, kwaad, bang, alleen, asof
niemand van my hou nie)

2. Lees en bespreek die plakkaat: GB, bladsy 41 (15 min)
(Sien jou opleidingshandleiding vir nog inligting oor boeliery.)
• Kom ons lees saam deur die reëls.
• Waarom moet ons reëls teen boeliery in ons klas hê? (Ons wil nie hê ons
klasmaats moet sleg of hartseer of alleen voel nie; ons kan boeliery keer
as ons saamwerk.)
• Wat gebeur met julle as julle ’n reël verbreek?

4. Liggaamsopvoeding (binne): Hersiening van ’n klankliedjie
1. Warm op (5 min)

2. Sing enige klankliedjie (10 min)

•
•
•
•

• Watter liedjie moet ons sing?
• Sing die liedjie en voer die aksies uit.

Staan op.
Wikkel jul lyf.
Strek jul arms opwaarts.
Raak aan jul tone.
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5. Klanke: Hersiening
1. Kom ons hersien: LAB, bladsy 194
(15 min)

2. Die leerders plaas die woorde in die
regte volgorde (15 min)

• Kyk na die prent.
• Sê die woord in jul
kop.
• Wat is die eerste
klank?
• Skryf die hoofletter en
die kleinletter neer.
• Kom ons kontroleer
dit.

• Die woorde is in die verkeerde volgorde.
• Skryf dit in die korrekte volgorde om ’n
sin te vorm.
• Kom ons kontroleer dit.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag.
(Sien die tabel op bladsy 217 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep A en B maak beurte op die mat met die Leesbundel:
Leeswerk 1 (15 min elk)
Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos nodig.
Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke
bladsy en beantwoord my vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie
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7. Liggaamsopvoeding (buite): Speel kringspeletjies
1. Verduidelik en demonstreer ’n kringspeletjie aan die hele klas (10 min)
Vroteier is ’n goeie voorbeeld van ’n
kringspeletjie. Julle kan ook ’n tradisionele
speletjie speel.
• Vorm ’n kring.
• Wie gaan die eerste hardloper wees?
Gee aan die hardloper ’n opgevoude
sakdoek of iets soortgelyks. Die hardloper
hardloop om die kring.
• Die res van die klas gaan sit met
gekruisde bene en probeer opmerk waar
die hardloper die sakdoek laat val. Sodra
die sakdoek agter ’n kind laat val word,
hardloop daardie kind om die kring,
terwyl die vorige hardloper op die nuwe
hardloper se plek gaan sit.
• As ’n kind nie opmerk dat die sakdoek
agter hulle neergesit word nie en die
hardloper kom weer by die kind uit, is
daardie kind ’n vrot eier; die kind moet
dan in die middel gaan sit.
• Die speletjie hou aan totdat meer as die
helfte van die kinders in die middel sit, of
die kinders moeg gehardloop is.

Al die deelnemers aan Vroteier
sit met gekruisde bene in
’n kring op die grond. Een
deelnemer word as hardloper
gekies om die spel te begin. Die
hardloper hardloop om die kring
en laat val ’n sakdoek (of iets
soortgelyks) ongesiens agter
een van die sittende spelers.
As die sakdoek agter ’n kind val,
moet hulle dit optel en om die
kring hardloop, terwyl die vorige
hardloper hul plek inneem. As
’n kind die sakdoek nie optel
voordat die hardloper weer
by hulle kom nie, is die kind ’n
vrot eier en moet die kind in
die middel van die kring sit.
Die speletjie hou so aan totdat
amper almal in die middel sit.

2. Speel die kringspeletjies ’n hele paar keer (20 min)
Maak seker dat verskillende kinders ’n kans kry om in die middel of “aan” te wees.
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Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Luister
en Praat

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

Gedeelde
Lees
(begrip)
GBL en
Onafhanklike
Werk

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat met behulp van
die My nuus-raampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul nuus aan
die klas
• Ek kies enkele kinders wat hul nuus aan die
klas kan meedeel.

2. Luister en Praat: Dialoog
1. Verduidelik en demonstreer ’n dialoog (5 min)
Skryf hierdie aanvangsinne op die bord neer.
• ’n Dialoog is ’n gesprek tussen twee mense, A
en B.
• Kom ons lees hierdie gesprek tussen A en B.
• Waar julle die kolletjies sien, moet julle die res
van die sin invul.
Voorbeeld
Scenario: Ek het ’n seun met die vuis geslaan.
A:	Ek het pas iets gedoen wat gemeen is. Ek het
’n seun met die vuis geslaan.
B:	Dis nie mooi nie. As jy dit doen, maak jy hulle
kwaad.
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A: Ek het pas iets
gedoen wat gemeen
is. Ek …
B: Dis nie mooi nie.
As jy dit doen, maak
jy hulle …

Visuele
Kunste

Dinsdag
2. Pare: Die leerders oefen
’n dialoog oor boeliery
in verskillende scenario’s
(10 min)
Lees die lys scenario’s aan die
leerders voor. Sê dat hulle in pare
moet werk. Een leerder is A en die
ander een is B.
• Kies een van hierdie scenario’s.
(’n Scenario is ’n beskrywing
van wat gebeur het.)
• Elkeen van julle voltooi jul sin
vir hierdie scenario.
• Ruil rolle om ná elke scenario.

WEEK 9

Scenario’s:
• het iets leliks vir ’n seun gesê.
• het vir ’n meisie gesê sy is dom.
• wou nie hê ’n kind mag saamspeel
nie.
• het ’n nare ding oor ’n meisie agter
haar rug gesê.
• het ’n seun oor sy klere geterg.
• het ’n meisie met ’n stukkie kryt
gegooi.
• het ’n seun in die ry gestoot.
• het iemand se skyfies afgevat.

3. Gedeelde Lees: Begrip (Kiki)
1. Lees aan die klas voor: GB bladsy 42-45
• Volg die woorde terwyl ek aan julle voorlees.

2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie nou hardop saam met my.

3. Hersien die sigwoorde
welkom terg boelie onvriendelik stoot
• Kyk na die flitskaart en sê die woord saam met my.
• Pas dit by ’n woord in die Grootboek.
• Sit die flitskaarte op die Woordmuur.
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4. Aanvangskennis en PSW:
Probleemoplossing/Vind uit
1. Die leerders praat oor dit wat hulle
kan sê of doen om probleme op te
los: LAB, bladsy 195 (10 min)

2. Vind uit: LAB, bladsy 196 (5 min)
• Herken julle
enigiemand op die
prent?
• Kom ons lees.
• Hoe gaan julle by die
antwoorde uitkom?
• Bring jul antwoorde
Woensdag klas toe.

• Kyk na die prente
en luister terwyl ek
voorlees wat die
kinders alles sê.
• Bespreek hoe die
storie ’n goeie
uiteinde kan hê.
• Dink na oor wat die
persoon kan sê om
die probleem op te
los.

5. Liggaamsopvoeding (binne): Balanseeraktiwiteite
1. Die leerders warm op (5 min)
• Staan op.
• Hop eers op die een voet en dan op
die ander voet.
• Staan op jul tone.
• Swaai jul arms soos ’n windmeul.

2. Die leerders doen balanseeraktiwiteite
(10 min)
•
•
•
•

Staan op jul linkerbeen.
Buig jul linkerbeen.
Maak dit weer reguit.
Staan op jul tone terwyl julle jul regterbeen
strek.
• Herhaal dit aan die ander kant.
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6. Klanke: Hersiening: Gedeelde woordbou
1. Die leerders knip die letterkaarte
vir hierdie week uit: LAB,
bladsy 239 (7 min)
Vertoon dieselfde
onderwyserskaarte
lukraak op die bord.
randomly on the
board.

2. Bou woorde met jou kaarte saam met
die leerders: LAB bladsy 197 (13 min)
• Kom ons bou die woord
op die bord.
• Luister na die woord.
(Watter letter kom
eerste, volgende, en so
aan?)
• Probeer om die woord
met jul eie kaarte te
kopieer.
• Sit jul letters in ’n houer/
sakkie om weer te kan gebruik.

7. Handskrif
Handskrif (10 min)
• Volg die riglyne vir handskriflesse op bladsy 5 en 6.
• Leer die letterformasie van gister se klank.
• Skryf die letters in jul oefenboeke.
Neem waar en ondersteun.

8. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen
onafhanklike werk

2. Groep C en D maak beurte op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 1 (15 min. elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye
per dag. (Sien die tabel
op bladsy 217 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

Stel vandag se storie bekend of bou daarop voort soos
nodig. Lees byvoorbeeld die storie aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy
en beantwoord my vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.
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9. Visuele Kunste: Maak ’n vriendskapsblom
1. Lees die instruksies (5 min)
• Beskou die vriendskapsblom op die prent aandagtig.
• Kom ons lees die instruksies saam.
– Kies woorde vir drie blomblare van jou vriendskapsblom op bladsy 241 en skryf dit op die
blomblare.
– Kleur jou blom in.
– Knip die blom uit.
Kontroleer dat die leerders verstaan:
• Op hoeveel blomblare moet julle skryf?
• Watter woorde gaan julle neerskryf?
• Wat doen ons eerste: kleur in of knip?

2. Maak jul vriendskapsblom: LAB, bladsy 293 (20 min)
Toerusting: verf of vetkryte, skêr, potlood
• Soek na die uitknipblad vir jul eie blom aan die agterkant van
jul Leerderaktiwiteitsboek.
• Maak jul vriendskapsblom.

3. Maak ’n vriendskapstuin-uitstalling (5 min)
Knip jul blomme uit en ‘plant’ dit dan in ons Vriendskapstuin-uitstalling.
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Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

WEEK 9
Gedeelde
Lees
(dekodering)
Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?
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2. Aanvangskennis en PSW: PANOS-reël/Vinduit-antwoord
Bespreek die PANOS-reël: LAB, bladsy 198 (10 min)
• Hierdie reël handel oor die beskerming van die dele van ons liggaam
waaroor ons nie gewoonlik praat nie. Ons noem dit ons ‘privaat dele’
omdat dit privaat is (ons hou dit toe en ons wys dit nie vir ons maats nie).
Bespreek elke punt breedvoerig.
• Private dele is privaat. Jul onderklere hou jul private dele toe.
• Onthou altyd dat jul liggaam aan julleself behoort. Niemand mag julle vra
om enigiets te doen wat julle ongemaklik of sleg laat voel nie.
• Nee beteken nee. Julle kan vir enigiemand nee sê – vir lede van jul
familie, iemand vir wie julle lief is of vir ’n vreemdeling.
• Praat openlik oor slegte geheime. As ’n geheim julle hartseer of bekommerd maak, vertel
iemand daarvan.
• Sê vir iemand. Sê vir ’n grootmens (jul ma, ’n familielid, ’n onderwyser of ’n ander grootmens
wat julle vertrou). Julle kan ook Childline verniet bel by 08000 55555.

3. Gedeelde Lees: Dekodering (Kiki)
1. Lees saam met die klas:
GB bladsy 42-45

3. Hersien die sigwoorde:

Lees vandag saam met my.

• Sê hierdie woord in die Grootboek saam
met my
• Soek op die Woordmuur na die flitskaart
wat daarby pas.

2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met
gevoel. (Lees dit op ’n manier wat gevoel
wys.)

welkom terg boelie onvriendelik stoot
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4. Gedeelde Skryfwerk: Storie (My vriendelike ruimtewese)
1. Berei die vrae en
skryfraamwerk vooraf
voor vir ’n klasstorie
oor ’n vriendelike
ruimtewese
• Kom ons gee voor dat ’n
vriendelike ruimtewese by
ons klas kom kuier. Ons
skryf nou ’n storie oor
die kuier met behulp van
die skryfraamwerk op die
bord.
• Gee my enkele idees oor
wat om te skryf.

Ons vriendelike ruimtewese

Hoe lyk die ruimtewese? (bene,
arms, vel, oë, ens.)
Ons ruimtewese het ...
Wat is die ruimtewese se naam?
Sy naam is …
Hoe laat ons die ruimtewese
welkom voel?
Ons laat hom welkom voel deur …
(hulle die skool te wys, met hulle
te speel, ons middagete met hulle
te deel, hulle vir die aand saam na
ons huis te neem, hulle ons liedjies
te leer, en so meer)

2. Lees die storie saam deur

Ons vriendelike
ruimtewese
Ons ruimtewese het ’n
pers vel, twintig arms en
drie oë. Sy naam is Rara.
Ons laat hom welkom voel
deur met hom te speel en
hom van ons speletjies en
liedjies te leer.
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5. Liggaamsopvoeding (binne): Ruimtewesedans
1. Liggaamsopvoeding (binne):
Ruimtewesedans (5 min)
• Maak jul bene reguit en raak dan
met jul hande aan die vloer.
• Strek jul arms opwaarts, bo jul
kop.
• Maak klein sirkeltjies met jul
linkervoet.
• Herhaal dit met jul regtervoet.

2. Liggaamsopvoeding (binne):
Ruimtewesedans (10 min)
• Hoe dink julle dans ’n
ruimtewese?
• Dink ’n ruimtewesedans uit.

6. Klanke: Hersiening
1. Die leerders skryf die woorde onder die prente neer:
LAB, bladsy 199
• Skryf ’n byskrif onder elke prent neer.
• Ek gaan in die klas rondloop om te sien wie ek kan help.
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen onafhanklike werk
Hulle doen 1 of 2 bladsye per dag. (Sien die tabel op bladsy 217 vir die besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min)
Groep E met die Leesbundel: Leeswerk 1
Stel vandag se storie bekend of bou daarop
voort soos nodig. Lees byvoorbeeld die storie
aan die kinders voor.
• Fluisterlees die storie vir julleself.
• Stop aan die einde van elke bladsy en
beantwoord my vrae.

Groep A met die Leesbundel: Leeswerk 2
• Kom ons herlees die storie hardop
saam.
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan
luister na hoe julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

8. Visuele Kunste: Teken ’n vriendelike ruimtewese
1. Die leerders maak hul oë toe en dink in hul verbeelding aan ’n vriendelike
ruimtewese (3 min)
• Dink in jul verbeelding aan iets wat
heeltemal ongewoon is!
• Hoeveel oë, arms en bene het jul
ruimtewese?
• Watter kleur(e) is jul ruimtewese se
vel?

2. Die leerders teken hul eie
vriendelike ruimtewese
(27 min)
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Oggendbyeenkoms

FA

Onafhanklike
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
1. Die leerders vertel hul
nuus in pare
• Vertel jou nuus aan jou maat
met behulp van die My nuusraampies op die agterblad.
• Luister aandagtig na jou maat.

2. Enkele leerders vertel hul
nuus aan die klas
• Ek kies enkele kinders wat
hul nuus aan die klas kan
meedeel.
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(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

GBL en
Onafhanklike
Werk
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2. Luister en Praat: Sing die liedjie, Hoera, dat ons kan maats hê!
1. Onderrig die liedjie

Hoera dat ons kan
maats hê

• Dink aksies uit wat by die woorde pas.

Hoera dat ons kan maats hê,
kan maats hê, kan maats hê!
Hoera dat ons kan maats hê;
ons hou van mekaar.
Want jou maats is my maats
En my maats is jou maats.
Hoera dat ons kan maats hê;
ons hou van mekaar!
(Sing dit op die maat van “The
more we are together”.)

3. Gedeelde Lees: Vlotheid en reaksie (Kiki)
1. Lees saam met die klas: GB bladsy 42-45
• Lees die storie weer.

2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy
• Beantwoord elke vraag.
• Herlees die storie saam met my, met gevoel. (Lees
dit op ’n manier wat gevoel wys.)

3. Hersien die sigwoorde:
welkom terg boelie onvriendelik stoot
• Wat is hierdie woord (in die Grootboek)?
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4. Onafhanklike Skryfwerk: Storie (My vriendelike ruimtewese)
1. Beskou die prent van jul vriendelike ruimtewese
• Verbeel julle dat jul ruimtewese by julle kom kuier!

2. Die leerders skryf hul eie storie: LAB, bladsy 200
• Skryf jul eie storie deur die sinne te voltooi. Span jul verbeelding in!

5. Liggaamsopvoeding (binne):
Sing die liedjie, Hoera, dat ons kan maats hê!
1. Warm op (5 min)
•
•
•
•

Staan op.
Wikkel jul lyf.
Swaai jul arms.
Hop eers op die een voet en dan op die ander voet.

2. Sing die liedjie van Luister en Praat (10 min)
•
•
•
•

Kom ons sing die liedjie wat ons geleer het voordat ons vandag begin skryf het.
Die meisies sing eerste.
Dan sing die seuns.
Nou sing almal tesame.
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6. Klanke: Hersiening: Selfstandige woordbou
1. Die leerders wys die naam van die letter
met hul kaarte (5 min)
• Sprei jul kaarte op jul skoolbank oop.
• Wanneer ek ’n klank sê, steek die (bypassende)
letterkaart in die lug op.

2. Die leerders bou woorde met
die kaarte: LAB, bladsy 201
(15 min)
• Kyk na die prent.
• Bou die woord met jul kaarte. Die
klein vierkantjies sê julle hoeveel
letters daar moet wees.
• Kom ons kontroleer dit. (Een
leerder skryf die woord op die
bord neer.)

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen
onafhanklike werk

2. Groep B en C maak beurte op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 2 (15 min. elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye
per dag. (Sien die tabel
op bladsy 217 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

• Kom ons herlees die storie hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat. Ek gaan luister na hoe
julle lees.

Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.
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8. Uitvoerende Kunste: Rolspel – Probleemoplossing
1. Stel die aktiwiteit bekend
• Daar is gewoonlik drie mense by ’n boelie-situasie
betrokke: die boelie, die persoon wat geboelie
word en ’n toeskouer.
• Enigeen van hierdie drie kan die boeliery stopsit.
• Vorm groepies van drie.

2. Die leerders vorm groepies
van drie: Praat oor ’n situasie
waarin iemand geboelie word
• Wie kan ons enkele voorbeelde
van boeliery gee? (om iemand se
potlood/middagete te vat, iemand
lelike name te gee, om kinders
te stoot en te stamp, om agter
iemand se rug oor hulle te praat,
om vir iemand te lag, en so meer)
• Stel maniere voor waarop elkeen
van die drie leerders die boeliery
kan stopsit. (Die boelie sien hy of
sy maak die kind seer en sê jammer; die toeskouer gaan haal ’n grootmens of sê die boelie
moet stop; die persoon wat geboelie word, sê: “Hou op! Dis nie regverdig nie”.)

3. Elke leerder rolspeel hoe hulle
die boeliery stopsit
• Besluit wie as die boelie, die
persoon wat geboelie word en die
toesighouer gaan optree.
• Rolspeel nou hoe elke persoon die
boeliery kan stopsit.
• Kies een groep wat dit die
volgende dag aan die klas kan
aanbied.
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Gedeelde
Skryfwerk

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
1. Register

2. Verjaarsdag

3. Weerkaart

• Staan op as jou naam
met die klank A (dan B,
C, ens.) begin.
• Wie is nie vandag hier
nie? Met watter klank
begin hul name?

Sing die verjaarsdaglied.

Hoe lyk die weer vandag?
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2. Liggaamsopvoeding (buite): Speel ’n tradisionele speletjie
1. Die leerders praat oor die speletjies wat
hulle by die huis kan speel (10 min)
• Watter speletjies speel julle by jul huis saam
met jul familie of maats? (Skryf ’n lysie op die
bord neer.)
• Kom ons kies een van hierdie speletjies en
speel dit.
• Kom ons leer eers die reëls daarvan voordat
ons buitentoe gaan.
Indien nodig, laat ’n kind die speletjie aan die
klas verduidelik.

2. Buite: Die leerders
speel die speletjie
(20 min)

3. Deel ons Skryfwerk: Lees jul skryfwerk
1. Die leerders wys hul prent en lees die storie
aan hul groep voor
• Maak beurte.
• Kies die interessantste storie sodat die leerder dit
aan die klas kan voorlees.

240

2. Een leerder per groep lees
hul storie aan die klas voor
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4. Aanvangskennis en PSW: Die onderwyser
se storie – Leer uit die reëls/Vind uit-antwoorde
1. Vertel ’n storie oor ’n kind se reaksie op die PANOS-reël (die reël teen boeliery).
Bespreek dit met die klas.
(Sien jou opleidingshandleiding vir begrippe wat in die storie verken kan word.)
Vertel ’n storie oor ’n kind wat van die PANOS-reël hoor en sy ma toe ’n geheim vertel. Sy pa
se vriend wat sokker saam met hom speel, raak altyd aan sy private dele. Sê hoe moeilik en
hartseer dit vir die kind is, maar omdat hy niks daarvan hou nie, wil hy graag hê dit moet
ophou. Sy ma praat toe met sy pa en toe kom kuier die vriend nie meer nie. Die kind
was baie bly dat hy nie meer daaroor bekommerd of hartseer hoef te wees nie.
Hy weet nou dat sy ouers hom met enigiets sal bystaan.
Andersins vertel jy ’n storie oor ’n kind wat die reëls teen
boeliery lees en toe besef sy boelie haar maat deurdat sy
haar maat altyd terg en vir haar lag wanneer sy met sport
sukkel. Die reël maak dat sy haar maat met groter respek
begin behandel. Sy sien verder in dat haar maat beter vaar
met tekenwerk as sy, maar dat haar maat haar nooit oor
haar eenvoudige tekeninge spot nie.
• Bespreek enige reaksie van die kinders.

2. Gaan deur die antwoorde op die Vinduit-vrae: LAB, bladsy 196
(5 min)
• Wie het dit reggekry om die antwoord op die vraag te kry? Hoe het julle
die antwoord gevind?
VSA – President Joe Biden
Suid-Afrika – President Cyril Ramaphosa
• Het julle enigiets anders uitgevind wat julle graag aan die klas wil
meedeel?

5. Klanke en Handskrif: Diktee
Diktee: LAB, bladsy 202
• Luister terwyl ek ’n woord
stadig sê.
• Skryf die woord in jul
mooiste handskrif neer.
• Werk op jul eie.
• Lewer jul boeke aan die
einde van die dag in om
nagesien te word.

fiks

mus

hek

vet
jok
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6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen
onafhanklike werk

2. Groep D en E maak beurte op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 2 (15 min. elk)

Hulle doen 1 of 2 bladsye
per dag. (Sien die tabel
op bladsy 217 vir die
besonderhede.)
• Hou jul potlood byderhand.
• Werk stil op jul eie.

• Kom ons herlees die storie
hardop saam.
• Lees dit saam met jou maat.
Ek gaan luister na hoe julle lees.

7. Uitvoerende Kunste: Rolspel – probleemoplossing
Die leerders bied hul
probleemoplossingsrolspel
aan
• Bied jul rolspel aan die klas
aan.
• Bespreek die verskillende
oplossings wat die groepe
aangebied het. Stem julle
saam met enige oplossing,
of nie?
• Bedank elke groep en
komplimenteer hulle met hul
probleemoplossing.
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Sê Hi! by
060 017 0000
vir vrae om
te vra oor
die storie.

ASSESSERING
Kwartaal 2

Geletterdheid: Deurlopende en formele assessering, Kwartaal 2

• Die kurrikulumskakels vir elke week word met ligkleurige blokkies aangedui.
• Take vir formele assessering word met donkerder blokkies aangedui.
• Deurlopende assessering: Merk die blokkies elke week sodra u waarneem dat hierdie uitkoms
deur die meerderheid leerders behaal is.
• Maak ’n nota van enige kinders wat steeds sukkel. Hou u notas vir assesseringsdoeleindes. U sal
hierdie kinders weer moet onderrig of meer prakties vir hulle moet aanbied.
Luister en Praat: Die leerders is in staat om …
W1

Sonder onderbrekings te luister [Hardopleesstorie ]

W2

Oor persoonlike ervarings te praat: die nuus, die weer en so
meer [Oggendbyeenkoms]

W3

Aan die liedjies, stories en rympies deel te neem [Luister en Praat
(L&P), Liggaamsopvoeding (LO)]

W4

Gediggies en rympies op te sê en die aksies uit te voer [L&P, LO]

W5

Deel van geheel te onderskei [Lewensvaardigheid (LV)]

W6

Na instruksies te luister en toepaslik te reageer/antwoord [alle
vakke]

W7

Boodskappe deur te gee [alle vakke]

W8

Belangstellend na stories te luister; 'n prent te teken om begrip
te wys [Hardopleesstorie, Visuele Kunste (VK)]

W9

Geslote en oop vrae te beantwoord [Hardopleesstorie, Gedeelde
Lees (GL)]

W10

Voorwerpe betreffende die ouderdom, rigting of volgorde
daarvan met behulp van die korrekte woordeskat te beskryf [LV]

W11

Na stories te luister en die hoofgedagte daarvan te identifiseer
[Hardopleesstorie]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

W12 Die prente van 'n storie in die korrekte volgorde te plaas
W13 Aan klasbesprekings deel te neem [Hardopleesstorie, GL, LV]
W14 Vrae te vra oor stories wat vertel of gelees is [L&P]
W15

Die toepaslike taal van verskillende vakke te verstaan en te
gebruik [LV, Gesyferdheid]

Klanke: Die leerders is in staat om …
W1

Mondeling tussen die begin en einde van woorde te onderskei

W2

Die letterklankverwantskap van enkelletters wat gedurende
hierdie termyn onderrig is, te identifiseer

W3

Aan aktiwiteite vir Uitvoerende Kunste (UK) deel te neem – om
klanke te meng, woorde te segmenteer, konsonante en klinkers
te vervang

W4

Woorde te bou met die klanke wat geleer is [Woordbou]

W5

Eenvoudige woorde te bou en in dele af te breek

W6

Algemene woorde in woordfamilies te groepeer

W7

Klankwoorde in sinne en ander tekste te lees [ook GL en
Groepbegeleide Lees (GBL)]
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Gedeelde Lees: Die leerders is in staat om …
W1

Die Grootboek saam met die hele klas en saam met die
onderwyser te lees

W2

Met prente te voorspel waaroor die storie handel [ook GBL]

W3

Prente te interpreteer ten einde hul eie storie uit te dink [ook LV]

W4

Leidrade en prente in die teks vir begrip te gebruik

W5

'n Breë verskeidenheid vrae en hoë-ordevrae te beantwoord [ook
Hardopleesstorie, LV]

W6

Die gebruik van hoofletters en punte te bespreek

Groepbegeleide Lees: Die leerders is in staat om …
W7

Hardop uit hul eie boek voor te lees

W8

Stil in hul eie boek te lees

W9

Klanke, leidrade in sinsverband en sigwoorde te gebruik terwyl
hulle lees

W10

Hulleself te begin monitor betreffende woordherkenning en
begrip terwyl hulle lees

W11

Voort te gaan om 'n sigwoordeskat uit toevallige leesprogramme,
leesbundels en gedeeldelees-tekste op te bou [GL, GBL]

Lees in Pare en Selfstandige Lees: Die leerders is in staat om …
W12

Vanuit voorbereide of bekende tekste aan 'n maat voor te lees
om vlotheid te ontwikkel [GBL]

W13

Vertroude tekste soos dié wat tydens Gedeelde Lees gelees
word, te herlees

Handskrif: Die leerders is in staat om …
W1

'n Potlood en kryt korrek vas te hou

W2

Onderkasletters korrek volgens die grootte en posisie daarvan
op die lyn te vorm

W3

Enkele hoofletters wat gereeld gebruik word, korrek te vorm

W4

Woorde met die korrekte spasiëring te skryf

W5

Kort, eenvoudige sinne van 'n skryfstrook, die bord of die LAB af
te skryf of te kopieer

Skryf: Die leerders is in staat om …
W1

Prente te teken om 'n boodskap oor te dra en 'n byskrif of
opskrif by te voeg [ook in Visuele Kunste]

W2

Een sin van hul eie nuus of gedeelde skryf te skryf

W3

'n Lys woorde aan die hand van instruksies op te stel (in Kwartaal
1 geoefen)

W4

Idees tot 'n klasskryfaktiwiteit by te dra [Gedeelde Skryf (GS)]

W5

'n Byskrif of kort sin oor 'n onderwerp te skryf en te illustreer as
bydrae tot 'n boek

W6

Te begin om hul eie woordbank en persoonlike woordeboek op
te bou

W7

Sinne te skryf met woorde wat die klanke, wat reeds onderrig is,
bevat
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Luister en Praat 1
Formele assessering (10 punte)
Skryfwerk: Luisterbegrip
Week 8, Maandag: Hardopleesstorie OG, bladsy 195; LAB, bladsy 165
Kurrikulumskakel: Luister en Praat 9, 11, 12

Punteriglyne:
Antwoord 1

Antwoord 2

Antwoord 3

2

2

6 (2 vir elke korrekte
antwoord)

Luister en Praat 2
Formele assessering (10 punte)
Mondeling: Praat oor eie tekening
Week 8, Woensdag en Donderdag: Kreatiewe Kunste OG, bladsy 208, 212, LAB, bladsy 174
Kurrikulumskakel: Luister en Praat 2, 6, 9

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
•
•
•
•
•

Verstaan die vrae
Gee tersaaklike antwoorde
Gebruik volsinne
Taalvermoë (korrekte struktuur, groot woordeskat)
Praatvermoë (volume, uitspraak, spoed, vlotheid)
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Luister en Praat 3
Deurlopende assessering (5 punte)
Klaskamerwaarneming tydens Luister en Praat-lesse, Week 1–7
(Let wel: U kan ook mondelinge lesse in ander vakke soos Lewensvaardigheid oorweeg.)
Kontrolelysskakel: Luister en Praat 1, 3, 6, 13, 15

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1

2

3

4

5

Kriteria
•
•
•
•
•
•

Luister na ander sonder enige onderbreking
Neem deel aan kore, rympies en liedjies
Neem deel aan/dra by tot besprekings
Vra en beantwoord vrae
Gebruik gepaste taal
Praat vlot/teen ’n goeie pas

Klanke 1
Formele assessering (5 punte)
Skryfwerk: Vul die klanke in wat voorgelees word.
Week 7, Vrydag: Klanke OG, bladsy 189; LAB, bladsy 152 (eerste aktiwiteit)
Kontrolelysskakel: Klanke 2, 4

Punteriglyne:
Antwoord 1

Antwoord 2

Antwoord 3

Antwoord 4

Antwoord 5

1

1

1

1

1
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Klanke 2
Formele assessering (10 punte)
Skryfwerk: Diktee
Week 7, Vrydag: Klanke OG, bladsy 189; LAB, bladsy 152 (tweede aktiwiteit)
Kontrolelysskakel: Klanke 5, 6

Punteriglyne:
Woord 1

Woord 2

Woord 3

Woord 4

Woord 5

Heeltemal korrek

2

2

2

2

2

Gedeeltelik korrek

1

1

1

1

1

Klanke 3
Deurlopende assessering (5 punte)
Klaswaarneming tydens fonemiese bewustheid en woordbou-aktiwiteite
Kontrolelysskakel: Klanke 1, 2, 3, 4

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1

2

3

4

5

Kriteria
• Demonstreer fonemiese bewustheid
• Identifiseer vinnig die letterklankverwantskap van letters wat gedurende hierdie jaar
geleer is
• Kan woorde in klanke segmenteer
• Kan klanke saammeng om mondeling woorde te vorm
• Bou woorde selfstandig met toenemende selfvertroue
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Lees en Begrip 1
Formele assessering (10 punte)
Mondeling: Individuele hardoplees
Week 7, Maandag–Vrydag: GBL OG, bladsy 169, 174, 180, 185 en 189
Kontrolelysskakel: Lees en Begrip 7, 9,1 0

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
•
•
•
•
•
•
•

Lees teen ’n goeie pas
Herken die meeste aangeleerde sigwoorde
Klank enige onbekende woorde
Sien leestekens raak
Gebruik die prente vir leidrade
Wys dat hulle vir betekenis lees
Lees met gevoel

Lees en Begrip 2
Formele assessering (10 punte)
Skryfwerk: Leesbegrip
Week 8, Woensdag: Begrip OG, bladsy 209; LAB, bladsy 175
Kontrolelysskakel: Lees en Begrip 2, 4, 5

Punteriglyne:
Antwoord 1

Antwoord 2

Antwoord 3

Antwoord 4

Antwoord 5

2

2

2

2

2
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Lees en Begrip 3
Deurlopende assessering (5 punte)
Waarneming tydens Gedeelde Lees en Groepbegeleide Lees, Week 1–7
Kontrolelysskakel: Lees en Begrip 1, 6, 8, 10, 12, 13

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1

2

3

4

5

Kriteria
•
•
•
•

Neem aan Gedeelde Lees-lesse deel
Neem aan Groepbegeleide Lees-lesse deel
Lees saam met ’n maat tydens Groepbegeleide Lees
Kan die meeste sigwoorde in konteks lees (die Grootboek)

Handskrif 1
Formele assessering (5 punte)
Skryfwerk: Handskrif
Week 8, Dinsdag: Handskrif 1 OG, bladsy 202; LAB, bladsy 128
Kontrolelysskakel: Skryf 1, 2, 3, 4

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1

2

3

4

5

Kriteria
• Vorm die letters korrek en begin en eindig op die korrekte plek
• Plaas letters korrek op die lyn (veral hoofletters)
• Skryf woorde met die regte spasiëring (in die middel van en tussen woorde)
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Handskrif 2
Deurlopende assessering (5 punte)
Skryfwerk: Handskrif
Waarneming in al die geskrewe aktiwiteite tydens Week 1–7
Kontrolelysskakel: Skryf 1, 2, 3, 4

Punteriglyne: Voldoen konstant aan die kriteria …
Nooit nie

Amper nooit nie

Gewoonlik

Amper altyd

Altyd

1

2

3

4

5

Kriteria
• Hou die potlood korrek vas
• Wys goeie lettervorming, -grootte en -spasiëring in alle geskrewe werk tydens
week 1–7

Skryf 1
Formele assessering (10 punte)
Skryf: Sin oor die nuus
Week 6, Vrydag: Individuele Skryf OG, bladsy 160; LAB, bladsy 128
Kontrolelysskakel: Skryf 1, 2, 7

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
•
•
•
•
•

Die sin stem ooreen met die prent
Die idee is sinvol/logies
Grammatika (Die woordorde en tyd is korrek.)
Leestekens (Hoofletter aan die begin; punt aan die einde.)
Spelling (Wys klankkennis of sigwoordkennis.)
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Skryf 2
Deurlopende assessering (10 punte)
Klaswaarneming tydens Gedeelde Skryf: Week 1–7
Waarneming van Individuele Skryf-aktiwiteite: Week 1–7 (in LAB)
Kontrolelysskakel: Skryf 4, 5

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
•
•
•
•

Neem aan Gedeelde Skryf-lesse deel (dra by tot idees, spelling, grammatika, leestekens)
Lees die Gedeelde Skryf saam met die klas
Onafhanklike Skryf-aktiwiteite vir week 1–6 dui op kreatiewe idees
Onafhanklike Skryf-aktiwiteite dui op die gebruik van klankkennis vir spelling,
grammatikaal korrekte sinne en korrekte leestekens.

252

2. Praat oor eie tekening

Luister en Praat
1. Identifiseer letterklanke
2. Diktee

LAB, bl. 174
OG, bl. 208
Week 1–7
Maks.
punt
LAB, bl. 152
OG, bl. 189
LAB, bl. 152
OG, bl. 189
Week 1–7
Maks.
punt

10
10
5
25
5
10
5
20

3. Klaskamerwaarneming (Luister
en Praat-lesse)

1. Luisterbegrip ná die
hardopleesstorie

Naam
LAB, bl. 165
OG, bl. 195

LP
(25%)
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1. Skryf een sin oor nuus
2. Klaskamerwaarneming
(Gedeelde Skryf-lesse)
Skryf

Week 1–7

5

Maks.
punt
LAB, bl. 128
OG, bl. 160

25

Handskrif

5

2. Klaskamerwaarneming
(Handskrif)

1. Vorm letters en woorde

Maks.
punt
LAB, bl. 128
OG, bl. 202

KL
(20%)

Week 1–7

Lees en Begrip

10

3.Klaskamerwaarneming
(Gedeelde Lees-lesse)

2.Leesbegrip

LAB, bl. 175
OG, bl. 209

10

Week 1–7

1.Hardoplees

OG, bl. 169, 174,
180, 185, 189

Klanke

3. Klaskamerwaarneming (UK en
woordboulesse)

HUISTAAL, KWARTAAL 2, PUNTESTAAT (vir kopiëring)
LEES
(25%)
HS
(10%)
SKRYF
(20%)

Maks.
punt

5
10
10
10
20

Lewensvaardigheid: Deurlopende en formele assessering, Kwartaal 2

• Die kurrikulumskakels vir elke week word met ligkleurige blokkies aangedui.
• Die formele-assesseringstake word met donkerder blokkies aangedui.
• Deurlopende assessering: Merk die blokkies elke week sodra u waarneem dat hierdie uitkoms
deur die meerderheid leerders behaal is.
• Maak ’n nota van enige kinders wat steeds sukkel. Hou u notas vir assesseringsdoeleindes. U sal
hierdie kinders weer moet onderrig of meer prakties aan hulle moet aanbied.
Aanvangskennis en PSW Week

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Roetines
W1

Bespreek die dag en maand met behulp van 'n klaskalender.

W2

Hou 'n daaglikse weerkaart by.

W3

Bespreek godsdienstige dae en ander spesiale dae.

Bespreek onderwerpe/temas
W4

My familie

W5

Veiligheid by die huis

W6

My liggaam

W7

Ek hou my liggaam veilig

W8

Spesiale dae

Ontwikkel sleutelkonsepte en vaardighede
W9

Sosiale Wetenskap-konsepte: Bewaring, oorsaak en gevolg,
plek, aanpassing, verhoudings, onderlinge afhanklikheid,
diversiteit en individualiteit, verandering

W10

Natuurwetenskapkonsepte: Lewe en voortbestaan, energie en
verandering, stof en materie, planeet aarde en nog veel meer

Vaardighede in wetenskaplike prosesse: Navraag (waarneming,
W11 vergelyking, klassifisering, meting, eksperimentering,
kommunikasie)
W12

Vaardighede in tegnologiese prosesse: Ondersoek, ontwerp,
maak, evalueer, kommunikeer

Ontwikkel PSW
W13 Sosiale en emosionele gesondheid
W14 Verhoudings met ander mense en die omgewing
W15 Waardes en houdings
Uitvoerende Kunste
Speletjies en vaardighede
W1

Warm die liggaam op (daaglikse LO binne)

W2

Speel vriesspeletjies

W3

Lokomotoriese beweging (speletjies, aktiwiteitsliedjies)

W4

Aksiale beweging (brandoefeninge)

W5

Verken die begin, middel en einde van liedjies, stories en
bewegings

W6

Boots bewegings, ritmes en bewegingspatrone na (vinger-/
klaprympies, aktiwiteitspeletjies)

W7

Isoleer liggaamsdele deur beweging (vinger-/klaprympies,
aktiwiteitsliedjies)

W8

Doen stemoefeninge soos rympies, tongknopers, liedjies
(liedjies, vinger- en klaprympies)

W9

Laat die liggaam afkoel en beoefen ontspanning (daaglikse LO
binne)

Improviseer en interpreteer
W10 Rolspel-aktiwiteite
W11

Ontwikkel kort sinne van 'n dialoog/beskrywing, vertel
stories oor
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Improviseer en interpreteer
W12 Oefen bewegings wat by 'n rol in verskillende situasies pas
W13 Sing liedjies deur van kontraste gebruik te maak
Visuele Kunste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skep in 2D
W1

Teken en kleur in; verf met die vingers, hande of 'n kwas;
meng primêre kleure

W2

Maak 'n tekening van die self saam met die familie wat by 'n
aktiwiteit betrokke is; bespreek die lyne en vorms

W3

Maak tekeninge van en verf die eie liggaam in aksie (om
bewustheid van die liggaam in aksie te skep en om aktiewe
liggaamsdele te benoem en te bespreek)

W4

Uitknip-aktiwiteite

Skep in 3D
W5

Maak modelle uit klei/speeldeeg (moedig die korrekte gebruik
van materiaal en hulpmiddels aan)

W6

Konstrueer figure/huise/denkbeeldige skuilings uit herwinbare
bokse en ander materiaal (moedig die korrekte gebruik van
gom en die sponskwassie aan)

Liggaamsopvoeding
Beweging
W1

Liggaamsdele: Sing liedjies of dra rympies voor terwyl daar
aan die verskillende dele van die liggaam geraak word

W2

Speletjie: Simon sê; Doen dit, doen dat! en so meer – die
beweging van verskillende liggaamsdele

Perseptueel-motories
W3

Balvaardighede: Gee 'n bal oor die kop/tussen die bene aan;
gooi dit vir 'n maat; laat die bal hop en vang dit saam met 'n
maat

W4

*Slaan ballonne in die lug heen en weer

Ritme
W5

Spring en hop

W6

Spring op en af, hoog en laag, vorentoe, agtertoe, sywaarts

W7

Vingerspel-aktiwiteite en vingerrympies; klaprympies

Koördinasie
W8

Oog-hand-voet-koördinasie (dribbel balle, kruip)

W9

*Stoot ballonne – na 'n teiken of 'n doelpaal

Balans
W10 Loop op 'n tou of lyn wat op die grond uitgemerk is
W11 Balanseer op 'n laevlakbalk/boomstomp
W12 Balanseer op 'n stoel
Ruimtelike oriëntasie
W13

Voltooi ’n hindernisbaan met behulp van ’n klimraam of
soortgelyke apparaat

Lateraliteit
W14 Rol sywaarts in albei rigting, vorentoe en agtertoe
W15 Gooi en vang 'n boontjiesak met die niedominerende hand
W16 Balanseer op die niedominerende been
Sport en speletjies
W14

Tradisionele/inheemse speletjies wat deur die leerders gekies
word

W15 *Speel ballonstoot – na 'n teiken of doelpaal
*Ballongebaseerde aktiwiteite moet deur die onderwyser bygevoeg word as daar toegang tot ballonne is.
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Aanvangskennis en PSW 1
Formele assessering (10 punte)
Skryfwerk: Identifiseer gevare by die huis
Week 6, Vrydag: AK en PSW OG, bladsy 159; LAB, bladsy 127
Kurrikulumskakel: AK/PSW 5, 9, 11

Antwoord 1

Antwoord 2

Antwoord 3

2

2

6 (2 for each correct)

Aanvangskennis en PSW 2
Formele assessering (10 punte)
Skryfwerk: Vind enkele interne en eksterne liggaamsdele
Week 7, Woensdag: AK en PSW OG, bladsy 182; LAB, bladsy 172
Kurrikulumskakel: AK/PSW 6, 9, 10, 11

Mark guide and criteria
Geen kriteria
nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Aanvangskennis en PSW 3
Deurlopende assessering (10 punte)
Kontroleer die voltooide AK/PSW-bladsye in die LAB tydens Week 1–7
Kontrolelysskakel: AK/PSW 4–12

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
• LAB-bladsye is voltooi
• Toon betrokkenheid by die onderwerp asook nuwe vaardighede
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Aanvangskennis en PSW 4
Deurlopende assessering (10 punte)
Kontroleer deelname aan die Oggendbyeenkomste tydens Week 1–7
Kontrolelysskakel: AK/PSW 13–15

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
• Luister na ander sonder enige onderbreking
• Dra by tot/neem deel aan byeenkomste
• Reageer toepaslik, deur byvoorbeeld empatie te betoon

Visuele Kunste 1
Formele assessering (10 punte)
Skryfwerk: Teken ’n prent van ’n familie-aktiwiteit en kleur dit in
Week 8, Dinsdag: Visuele Kunste OG, bladsy 203; LAB, bladsy 171
Kurrikulumskakel: Visuele Kunste 1, 2, 3

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
•
•
•
•
•

Teken herkenbare figure (vorm)
Maak van al die ruimte gebruik
Realistiese gebruik van kleur
Goeie beheer oor potlood en kryte (lyne, konsekwente druk)
Kreatiewe ontwerp (perspektief/interessante besonderhede)
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Visuele Kunste 2
Deurlopende assessering (5 punte)
Kontroleer voltooide Visuele Kunste-bladsye in die LAB
Waarneming van 3D konstruksies (pop, huis, papierpop)
Kurrikulumskakel: Visuele Kunste 1–6

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1

2

3

4

5

Kriteria
•
•
•
•
•

2D: Daar is ’n gepaste aantal voltooide tekeninge
Die voorwerpe wat uitgebeeld word, kan geïdentifiseer word; kleure is realisties
3D: Konstruksies is verbeeldingryk en kreatiwiteit word getoon
Dit is stewig en sorgvuldig gemaak
Goeie beheer oor skêr en gom

Uitvoerende Kunste 1
Formele assessering (10 punte)
PRAKTIES: Groepe bied ’n aksieliedjie of -rympie aan
Week 7, Vrydag: Uitvoerende Kunste OG, bladsy 191
Kurrikulumskakel: Uitvoerende Kunste 3, 6, 8, 13

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
•
•
•
•

Integreer liedjie met bewegings
Stemvermoë en kontras (hard/sag; hoog/laag)
Gevoel vir rym en ritme
Liggaamstaal (oogkontak, postuur, selfvertroue)
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Uitvoerende Kunste 2
Deurlopende assessering (5 punte)
Neem die kinders tydens UK-aktiwiteite in Week 1–7 waar
Kurrikulumskakel: Uitvoerende Kunste 1–13

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1

2

3

4

5

Kriteria
•
•
•
•

Neem aan die UK-aktiwiteite deel
Toon vaardighede in uitvoerende kunste (beweging, stem)
Toon vermoë om te improviseer (rolspel, verduidelikings)
Toepaslike liggaamstaal (oogkontak, postuur, selfvertroue)

Liggaamsopvoeding 1
Formele assessering (20 punte)
PRAKTIES: Voltooi ’n hindernisbaan
Week 6, Maandag: LO OG, bladsy 143
Kurrikulumskakel: LO 6, 8, 10, 13

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1– 4

5–8

9 –12

13 –16

17– 20

Kriteria
• Goeie koördinasie (oog-hand-voet, lokomotories)
• Hanteer die hindernisse maklik en met selfvertroue (ruimtelike oriëntasie, balans,
perseptueel-motories)
• Voltooi die baan teen ’n goeie pas
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Lewensvaardigheidsassessering, Kwartaal 2 (moet met die puntestaat ooreenstem)

Liggaamsopvoeding 2
Deurlopende assessering (10 punte)
Neem die kinders tydens LO-tyd binne en buite in Week 1– 7 waar
Kurrikulumskakel: LO 1–16

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen
kriteria nie

Uiters min kriteria

Enkele kriteria

Die meeste
kriteria

Al die kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
•
•
•
•
•

Algemene fiksheid en beweging (lokomotories)
Pas/spoed
Koördinasie, balans (perseptueel-motories)
Ritme (liedjies en rympies)
Deelname (aan liedjies, rympies, speletjies en spansport)
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2.Vind die interne en eksterne dele van die
liggaam

LAB bl. 172
OG Wk 7 p 182
Week 1–7
Week 1–7

10
10
10
10
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AK

15
10
20

Liggaamsopvoeding

2. Klaskamerwaarneming (deelname aan LOlesse)
Week 1–7

5

1.Hindernisbaan

10

Maks.
punt
OG Wk 6 bl. 143

15

Uitvoerende Kunste

2. Klaskamerwaarneming (aanbieding in UKlesse)
Week 1–7

5

Maks.
punt

1.Pare of groepe: Bied Kwartaal 2-aksieliedjie/rympie aan

VK

OG Wk 7 bl. 191

10

Visuele Kunste

2. Klaskamerwaarneming (VK-bladsye in die
LAB – 2D en 3D konstruksies)

40
Week 1–7

Maks.
punt

1.Teken 'n prent van familienuus

AK &
PSW

LAB bl. 171
OG Wk 8 bl. 203

Aanvangskennis en PSW

4. Klaskamerwaarneming (deelname aan die
Oggendbyeenkoms)

3. Klaskamerwaarneming (AK/PSW-bladsye in
die LAB)

1.Identifiseer gevare by die huis

Naam
LAB bl. 127
OG Wk 6 bl. 159

LEWENSVAARDIGHEID, KWARTAAL 2, PUNTESTAAT vir kopiëring)
LO

Maks.
punt

30

Onderwysernotas
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Onderwysernotas
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Onderwysernotas
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