Erkennings
Hierdie geïntegreerde program vir Huistaal en Lewensvaardigheid is deur ’n Funda Wandespan ontwikkel, in oorleg met individue van die kurrikulumdirektorate van die Departement
van Onderwys in die Wes-Kaap en Oos-Kaap, akademici en onderwysers, opvoedkundiges van
verskeie universiteite, en dienende onderwysers.
Die ontwikkeling van hierdie boeke is moontlik gemaak deur die finansiële ondersteuning van
die Allan Gray Orbis Foundation Endowment, die FEM Education Foundation, die Michael &
Susan Dell Foundation en die Zenex Foundation.

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution
4.0 Unported License

INHOUD

Assessering Kwartaal 3........................... 233

Ikone wat in hierdie program
gebruik word..............................................

iv

Afkortings wat gebruik word.....................

iv

Geletterdheid: Deurlopende en
formele assessering, Kwartaal 3............

234

Geïntegreerde Huistaal- en
Lewensvaardigheidsprogram..................

1

Geletterdheidsassessering,
Kwartaal 3..............................................

236

Grootboek (GB).....................................

1

Luister en Praat 1...................................

236

Leerderaktiwiteitsboek (LAB)................

1

Luister en Praat 2...................................

236

Onderwysersgids (OG)..........................

1

Luister en Praat 3...................................

237

Tema-oorsig en tematafel......................

2

Klanke 1.................................................

237

Lees in pare...........................................

2

Klanke 2.................................................

238

DBO-werkboekbladsye.........................

2

Klanke 3.................................................

238

Vind uit..................................................

2

Lees en Begrip 1....................................

239

Liggaamsopvoeding .............................

3

Lees en Begrip 2....................................

239

Klankliedjies ..........................................

3

Lees en Begrip 3....................................

240

Begripsvrae vir GBL...............................

3

Handskrif 1.............................................

240

Die ondewyser se storie........................

3

Handskrif 2.............................................

241

Oorsig van GBL-aktiwiteite vir Graad 1.

4

Skryf 1....................................................

241

Klim die Leesleer...................................

5

Skryf 2....................................................

242

Assesseringsplan Kwartaal 3.................

6

Huistaal, Kwartaal 3, Puntestaat............

243

Kwartaal 3, Weeklikse rooster...............

7

Inhoud vir Kwartaal 3.............................

8

Lewensvaardigheid: Deurlopende en
formele assessering, Kwartaal 3............

244

Tema-oorsig...........................................

10

Lewensvaardigheidsassessering,
Kwartaal 3..............................................

246

Aanvangskennis en PSW 1....................

246

Aanvangskennis en PSW 2....................

246

Aanvangskennis en PSW 3....................

246

Aanvangskennis en PSW 4....................

247

Visuale Kunste 1....................................

247

Visuele Kunste 2....................................

248

Uitvoerende Kunste 1............................

248

Uitvoerende Kunste 2............................

249

Liggaamsopvoeding 1...........................

249

Liggaamsopvoeding 2...........................

250

Lewensvaardigheid, Kwartaal 3,
Puntestaat..............................................

251

Week 1	My gemeenskap: Mense in
my gemeenskap....................

20

Week 2	My gemeenskap: Plekke in
my gemeenskap....................

42

Week 3

66

Troeteldiere: Troeteldiere......

Week 4	Maniere en verantwoordelikhede:
Goeie maniere.......................
90
Week 5	Plante en sade: Dele van
’n plant...................................

114

Week 6	Plante en sade: Hoekom ons
plante het..............................

138

Week 7

Kos: Waar kos vandaan kom..

162

Week 8	ASSESSERINGSWEEK
Kos: Gesonde kos..................

184

Week 9

Kos: Berging van kos.............

202

Week 10

Spesiale dae: Troues..............

226

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
Gedeelde Lees – GL
Gedeelde Skryf – GS
Lewensvaardigheid – LV

iv

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 (OG)
Elke week:
• Oorsig-geheuekaart
• Oorsig van voorbereiding, GBL, IW en
assessering
• Hardopleesstorie
• Opeenvolgende lesplanne met foto’s
• Verwysings na bladsye in die
Leerdersaktiwiteitsboek en Grootboek
• Assesseringsaktiwiteite

1

Tema-oorsig en tematafel
’n Oorsig van inhoud vir elke tema word gedurende
oriëntasie en opleiding verskaf. Hierdie oorsig
bied onderwysers agtergrondkennis van die tema,
ooreenkomstig die Lewensvaardigheidkurrikulum.
Bruikbare woordeskat word beklemtoon. Die
tema-oorsig verskaf ook idees vir die opstel van ’n
tematafel in die klaskamer.

Lees in pare
Hierdie kwartaal stel ons leerders bekend aan Lees in pare. Leer eers vir
hulle die roetine in kleingroepwerk. Laat hulle sonder jou hulp oefen. Wys
vir hulle hoe om die robotassessering te voltooi. Daarna, sluit een van hulle
Onafhanklike Werk-aktiwiteite Lees in pare in.

DBO-werkboekbladsye
Vanaf hierdie kwartaal af, sluit twee van die Onafhanklike Werk-aktiwiteite die voltooiing van
bladsye uit die DBO-werkboeke in. Maak seker dat leerders weet hoe om hierdie bladsye op hul
eie te vind.

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.
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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.

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

Kwartaal 1
Gedrukte tekskonsepte
Gebruik die LAB of Grootboek en die GTk-kontrolelys
(sien bladsy 207).
• Vra die vrae op die kontrolelys.
• Heronderrig onbekende konsepte op die plek.
Ontluikende Lees
Gebruik Gedeelde Lees-stories of storiebundel.
• Doen die aktiwiteite op die Leesleer (bladsy 5).
• As die groep die konsep verstaan, beweeg na die volgende vlak/aktiwiteit.
• As die groep sukkel, doen meer aktiwiteite op daardie vlak.
Gedeelde Leesstories
Wanneer u Gedeelde Lees op die mat doen, gebruik die Grootboek. Die Gedeelde Leesstories
is ook in die Leerderaktiwiteitsboek, sodat:
• Leerders kan na die prente kyk en die storie na Gedeelde Leestyd vir hulself of ’n maat vertel.
• Sodra hulle kan lees, kan leerders die verhaal self lees.
• Die verhale kan in die klas vir Gedeelde Lees of Onafhanklike Lees gebruik word.
• Ouers en versorgers kan die storie vir en/of saam met die leerders tuis lees.
• Vir sosiale afstand kan leerders die stories by hul lessenaars voor hulle hê tydens
Gedeelde Lees.

Kwartaal 2–4
Vroeë lees
Gebruik die stories in die storiebundel. Dit kan drie lesse
neem om hierdie aktiwiteite met elke storie te voltooi.
• Voor lees: Onderwyser fasiliteer woordstudie,
voorspelling en steieraktiwiteite.
• Eerste keer lees: Leerders oefen onafhanklike (fluister)
lees, dekodering en begrip. Op elke bladsy vra die
onderwyser vrae om dit te toets.
• Tweede keer lees: Leerders lees hardop om vlotheid te
bevorder; onderwyser luister en help die leerders.

Afrikaans

Storieboek

Kwartaal 1 + 2

Die leeskaarte (WKOD) kan ook vir GBL gebruik word .
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 frekwensie• 
woorde
Lees 1–3 kort sinne hardop
• 
Lees hulle teen ’n goeie pas
• 

Ek benodig
• 
Help my om dit te
klank.
• 
Gee vir my 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 3
• Kontrolelyse vir weeklikse deurlopende en formele assessering is agterin hierdie
Onderwysersgids. Die kolomme is genommer volgens die weke in die kwartaal en dui aan
wanneer leerdoelwitte behandel word.
• Onderaan sommige bladsye in die Leerderaktiwiteitsboek is ’n robotassesseringsinstrument om
terugvoering aan die leerder te gee.
• Geskrewe take vir formele assessering is in die Leerderaktiwiteitsboek, hoofsaaklik in week 8.
• Assesseringsprosedures, nasienkriteria en ’n puntestaat vir formele assesserings, is agterin
hierdie Onderwysersgids.
• Informele assessering van die leerders se prestering deur die kwartaal, word vir die finale punt in
ag geneem. Assesseringsprosedures is agterin hierdie boek.

Take vir formele assessering, Kwartaal 3
Elke dag

Lees en Begrip 1

LAB bl. 211-217

Assessering 1 OG bl. 189,
192, 195, 201

Maandag

Luister en Praat 1

LAB bl. 193

Assessering 2 OG bl. 186

Dinsdag

Aanvangskennis/PSW 1

LAB bl. 198

Assessering 3 OG bl. 191

Handskrif 1

LAB bl. 200

Assessering 4 OG bl. 191

Visuele Kunste 1

LAB bl. 201

Assessering 5 OG bl. 192

Aanvangskennis/PSW 2

LAB bl. 202

Assessering 6 OG bl. 193

Skryf 1

LAB bl. 203

Assessering 7 OG bl. 194

Luister en Praat 2

Mondeling

Assessering 8 OG bl. 195

Lees en Begrip 2

LAB bl. 207

Assessering 9 OG bl. 196

Klanke 1

LAB bl. 209

Assessering 10 OG bl. 197

Luister en Praat 2 (vervolg)

Mondeling

Assessering 11 OG bl. 198

Liggaamsopvoeding 1

Prakties 1

Assessering 12 OG bl. 199

Klanke 2

LAB bl. 210

Assessering 13 OG bl. 200

Uitvoerende Kunste 1

Prakties 2

Assessering 14 OG bl. 201

Woensdag

Donderdag

Vrydag

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

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

• Dié verkeerslig word vir formele, informele en selfassessering gebruik. Omkring die toepaslike
lig op die verkeerslig om terugvoering aan die leerder te gee. Die leerders doen dit self by
selfassessering. Onthou om die betekenis daarvan aan die leerders te verduidelik.
Op formele-assesseringsbladsye en by diktee-assesserings is daar in die LAB ’n klein leë raampie
onderaan die bladsy asook ’n verkeerslig. Die raampie is daar vir die onderwyser se handtekening
nadat werk nagesien is of, afhangende van die skool se beleid, sodat die leerder se punt daar
ingevoeg kan word.
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Kwartaal 3, 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
letterklank 1

Klanke en
Handskrif
Gedeelde
woordbou

Klanke en
Handskrif
Nuwe
letterklank 2

Klanke en
Handskrif
Selfstandige
woordbou

Klanke (15 min)
Hersiening of
toets

30 min

Groepbegeleide
Lees en
Onafhanklike
Werk
(2 groepe ×
15 min)

Groepbegeleide
Lees en
Onafhanklike
Werk
(2 groepe ×
15 min)

Groepbegeleide
Lees en
Onafhanklike
Werk
(2 groepe ×
15 min)

Groepbegeleide
Lees en
Onafhanklike
Werk
(2 groepe ×
15 min)

Groepbegeleide
Lees en
Onafhanklike
Werk
(2 groepe ×
15 min)

30 min

Liggaams
opvoeding
Buite

Visuele Kunste

Visuele Kunste

Uitvoerende
Kunste

Uitvoerende
Kunste

30 min

EAT*

EAT*

EAT*

EAT*

EAT* (60 min)

15 min

2de AT
(indien
toepaslik)*

2de AT
(indien toepaslik)*

2de AT
(indien
toepaslik)*

2de AT
(indien
toepaslik)*

2de AT
(indien
toepaslik)*

15 min

15 min

15 min

Luister en Praat
Hardopleesstorie

Aanvangskennis
en PSW
Gedeelde Leesteks, -bespreking

*Word nie in hierdie lesplanne behandel nie
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Liggaams
opvoeding
Buite

Inhoud vir Kwartaal 3
Week

1

2

Tema

Hardopleesstorie

Gedeelde Lees- Lewensvaardigheid
storie
– inligtingsteks

My gemeenskap:
Mense in my
gemeenskap

Thabo sluit by die
biblioteek aan

My gemeenskap:
Plekke in my
gemeenskap

’n Verkeersongeluk Mense wat ons
help

Identifiseer ruimtes
in die gemeenskap
(prentkaart)

Troeteldiere

’n Honger kat

’n Honger kat

Wat troeteldiere nodig 1. Troeteldiere het skuiling
nodig (pas)
het (breinkaart)
2. Hoekom het ons
troeteldiere?
(bespreking)

Maniere en
verantwoorde
likhede

Zander, die
astrante varkie

Zander, die
astrante varkie

’n Kontrolelys vir goeie 1. My kontrolelys vir goeie
maniere (voltooi)
maniere
2. Goeie en slegte maniere
(bespreek)

Plante en sade:
Dele van ’n plant

Ons skooltuin

My boontjieplant

Hoe ’n plant groei
(volgorde)

1. Dele van ’n plant; watter
dele eet ons?
2. Wat het plante nodig
(identifiseer en benoem)

Plante en sade:
Hoekom het ons
plante nodig?

Jan en die
boontjierank

Jan en die
boontjierank

Soorte plante (tabel)

1. Hoekom het ons plante
nodig (pas)
2. Vergelyk plante
(klassifisering in tabel)

Kos: My
gunsteling-kos

Gawe en nare sop Gawe en nare sop My vyf sintuie
(deel 1)

Thabo sluit by die Boekversorgingsreëls
biblioteek aan

3

4

5

6

8:
Assesseringsweek

7

1. Mense in die
gemeenskap wat mense
help (bespreek)
2. Opruiming van
speelgrond (identifiseer
en klassifiseer rommel)
1. Pas die mense wat ons
help by die plekke waar
hulle werk.
2. Waar kan ek hulp kry?
(probleemoplossing)

1. Waar kos vandaan kom
(pas)
2. Kos waarvan ek hou
(kontrolelys)

Kos: Gesonde kos Verlore en gevind

Gawe en nare sop Gesonde happies
(deel 2)
(klasgrafiek)
Begripassessering

Assessering 1: Identifiseer
die behoeftes van ’n
troeteldiere
Assessering 2: Plaas prente
in volgorde en benoem
die stappe van groei van
’n plant

Kos: Berging van
kos

’n Reusagtige
pampoen

Hoe om
vrugteslaai te
maak (resep)

Vyf voedselgroepe
en weeklikse
middagetespyskaart
(grafiek en spyskaart)

1. Watter kos is gesond?
2. Berging van kos

Spesiale dae:
troues

Thuli se trouelied

Thuli se trouelied

Suid-Afrikaanse troues Hersiening: Geselekteerde
bladsye uit die DBOLewensvaardigheidboek

9

10

AK en PSW

8

Vind uitvraag

Onafhanklike
Skryf

GBL-periode

Klanke

Skeppende Kunste

Liggaams
opvoeding

Papier

GS: Boek
versorgingsreëls
OS: Teken en
skryf een boek
versorgingsreël

1 groep per
aa
dag saam met Speletjie
onderwyser
Berei voor vir
Lees in pare.
7 OWaktiwiteite

Visueel: Maak ’n boekmerk
en ontwerp ’n boekomslag
Uitvoerend: Beskryf en
mimiek iemand in die
gemeenskap wat mense
help

Spanspeletjie
(balans)
Tel rommel op en
sorteer dit

Wat is ’n
paramedikus?

GS: Dankie sêboodskap (klas)
OS: Dankie sêboodskap
(individueel)

2 groepe per aa
dag saam met Diktee
onderwyser
8 OWaktiwiteite

Visueel: Beplan en bou ’n
dorpiestraat (3D-ontwerp)
Uitvoerend:
Klasbesoeker (iemand in
die gemeenskap wat mense
help)

Gaan na plekke
op die speelgrond
(volg instruksies)

Komodo-drake

GS: ’n Troeteldier
(beskrywing)
OS: My gunstelingtroeteldier (Teken
’n prentjie en skryf
’n sin.)

2 groepe per ee
dag saam met Speletjie
onderwyser.
8 OWaktiwiteite

Visueel: Teken en maak ’n
Dierebewegings
denkbeeldige troeteldier (uit Kat en muisafvalmateriaal)
speletjie
Uitvoerend: Dierebewegingsin; diere-kaartspeletjie
(opvoer)

Goeiemôre,
Suid-Afrika!

GS: Groet-dialoog
OS: Teken iemand
van wie jy hou en
skryf hoe jy hulle
groet

2 groepe per ee
dag saam met Diktee
onderwyser.
8 OWaktiwiteite

Visueel: Maak ’n
beloftekaartjie en ’n blom
vir die goeie maniere-tuin
Uitvoerend: Pare – Mimiek
goeie maniere; Praat- en
luisterstoel

Groepe - Volg die
leier; touspring en
eenbeentjie.

Stinkblomme

GS: Skryf die stappe
in die groei van
’n boontjiesaad
(volgorde)
OS: Skryf drie sinne
in die regte volgorde

2 groepe per oo
dag saam met speletjie
onderwyser
8 OWaktiwiteite

Visueel: Blaarafdrukke;
teken ’n blaarpatroon
Uitvoerend: Musikale
speletjies; Beweging op
musiek

Boontjiesak/
bal spanspele;
Hardloop na
verskillende
plekke (volg
instruksies)

Kremetarbome

GS: Storiekaart
OS: Tekening en sin
uit die storie

2 groepe per oo
dag saam met Diktee
onderwyser.
8 OWaktiwiteite

Visueel: My towersade
(patrone); My towerplant
(tekening)
Uitvoerend: Klas- en
groepdramatisering van
storie

Groepe help om
’n hindernisbaan
op te stel; Reuswegkruipertjie

Stapelvoedsel

GS: Ons gunstelingkos (lys)
OS: My gunstelingkos (lys)

2 groepe per uu
dag saam met Speletjie
onderwyser
8 OWaktiwiteite

Visueel: Vul die bord
Asemhaling- en
(collage of tekening); knip
strekoefeninge
koskaarte uit
Uitvoerend: Rolspeel
inkopies doen; Raai die kosspeletjie met koskaarte

Hoe plante kos
maak

Skryf Assessering:
Skryf twee sinne: My
gunsteling-kos is …
Ek hou daarvan,
want …

Individuele
Leesassessering
(1 min elk)

Visueel-assessering:
Teken jouself waar jy jou
gunsteling-kos eet
Luister en Praat- assessering:
Praat oor ’n troeteldier
Uitvoerend: Pare – Rolspel
goeie maniere

LO-assessering:
Groepe –
Bewegings
volgorde

Bessies

GS: Vrugteslaairesep
OS: Teken een stap
van die resep en
skryf ’n sin

2 groepe per Hersiening
dag saam met
onderwyser.
8 OWaktiwiteite

Visueel: Maak ’n gesonde
kos-bewertjie; identifiseer
voedselkleure
Uitvoerend: Maak
vrugteslaai as ’n klas; Ek
gaan mark toe-speletjie

Maatspeletjies:
Spieëls;
Opsporing; Lere

OS: Teken ’n troue
en skryf ’n byskrif

uu
Hersiening
Klanke:
rymwoordassessering
Handskrifassessering
Diktee

Hersiening
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Visueel: Teken ’n troue
Hersien
Uitvoerend: Hersien rympies gunstelingen liedjies
speletjies

Tema-oorsig

Tema 1: My gemeenskap (Week 1-2)
Week 1

Mense in my gemeenskap

Week 2

Plekke in my gemeenskap

• Dit is belangrik om hierdie tema relevant te maak tot die spesifieke gemeenskap waarin jy
bly. Indien moontlik, neem foto’s van mense en plekke in jou gemeenskap vir jou tematafel.
• Besoeker: In Week 2 van hierdie tema word voorgestel dat iemand in die gemeenskap wat
ander mense help, byvoorbeeld ’n polisiebeampte, genooi word om met die klas te kom
praat. Dit moet vooraf met jul plaaslike polisiestasie gereël word. ’n Brief van die skool op
die skool se briefhoof en onderteken deur die skoolhoof, sal waarskynlik vereis word.
• In die rooster is die tyd vir hierdie praatjie op Donderdag tydens Uitvoerende Kunste
(30 minute). Die kindersmoet reeds vroeër in die week vir die besoek voorberei word.
Jy kan egter hierdie tyd met ’n ander vak op Donderdag of enige ander dag vervang om
die tydsbeperkings van die polisiebeampte te akkommodeer.

Kerk

Ons gemeenskap
Verpleegster

Skool

Skoonmaker

Taxistaanplek

Skool
patrollie

Kliniek

Onderwyser

Tuinier
Sokkerveld
Rivier
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Wat is ’n gemeenskap?
Doel: Leerders kry ’n gevoel van veiligheid en behoort deur hul eie gemeenskap te identifiseer en
te beskryf. Hulle kan hulle ook vereenselwig met ’n kleiner gemeenskap binne die gemeenskap,
byvoorbeeld diegene met ’n bepaalde godsdiens, taal of land van herkoms.

Wie is van dié mense in ons gemeenskap?
Doel: Leerders word bewus van die verskillende rolle wat mense in hul gemeenskap speel, soos
byvoorbeeld boere, werktuigkundiges, haarkappers, winkeliers, bouers en ander.

Mense wat ons help
Doel: Leerders waardeer die mense wat werk om almal in ’n gemeenskap te help, soos
byvoorbeeld hospitaalwerkers, polisie, onderwysers, soldate, vullisversamelaars en ander.

Hoe moet ek my teenoor al die mense in ons gemeenskap gedra?
Doel: Leerders word aangemoedig om respekvol en beleefd te wees teenoor almal in hul
gemeenskap.

Wat is gedeelde ruimtes in my gemeenskap?
Doel: Leerders word bewus van gedeelde ruimtes wat aan almal in die gemeenskap behoort.
Dit sluit parke, strande, taxistaanplekke, openbare toilette en munisipale geboue in.

Hoe kan ek help om na gedeelde ruimtes in my gemeenskap om te sien?
Doel: Leerders ontwikkel die verantwoordelikheid om hierdie ruimtes te versorg, byvoorbeeld
deur rommel in die vullisdrom te gooi en nie skade aan te rig nie.

Ander ruimtes in die gemeenskap
Doel: Leerders verstaan dat hulle die eiendom van ander moet respekteer, soos byvoorbeeld
ander mense se huise, skooleiendom, kantore, banke, besighede.
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Tema 2: Troeteldiere (Week 3)
Tema-oorsig

Week 3

Troeteldiere

Honde

Troeteldiere

Papegaai

Troetel
dierkos

Katte

Vis

Waterbak

Ons troeteldiere

Haas

12

Hoekom het ons troeteldiere?
Doel: Leerders word bewus van die manier waarop troeteldiere ons lewens verryk, byvoorbeeld
deur liefde, kameraadskap en veiligheid.

Diere wat ons as troeteldiere kan aanhou
Doel: Leerders maak kennis met die verskeidenheid diere wat as troeteldiere aangehou kan
word, byvoorbeeld honde, katte, hase, slange, hamsters en visse.

Versorging van troeteldiere
Doel: Leerders verstaan dat troeteldiere van mense afhanklik is. Hulle het ’n warm en droë
slaapplek nodig, asook genoeg kos en water en oefening (nie vasgeketting nie).

Om diere vriendelik te behandel
Doel: Leerders voel verantwoordelik om goed te wees teenoor diere, byvoorbeeld om met
troeteldiere te speel. Dit is onaanvaarbaar en teen die wet om hulle te terg of seer te maak. Die
DBV is ’n organisasie wat hom beywer om wreedheid teen diere te stop.

13

Tema-oorsig

Tema 3: Maniere en verantwoordelikhede (Week 4)
Week 4

Goeie maniere

Goeie maniere
Getrou

Groet

Eerlik

Goeiemôre
Luister

Asseblief

Respekvol/
beleefd

Dankie
Help

Jammer
Deel met
ander

Maak beurte
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Wees vriendelik

Waarom moet ons goeie maniere hê?
Doel: Om leerders te help om bewus te word dat hul gedrag diegene rondom hulle beïnvloed.
Die onderwyser is hul rolmodel.

Groet mense
Doel: Leerders leer hoe om mense beleefd te groet en hoe om terug te groet.

Luister na ander
Doel: Leerders verstaan hoe kommunikasie verbeter word deur na ander te luister en iemand nie
te onderbreek terwyl hulle praat nie.

Deel met ander
Doel: Leerders leer om te deel met diegene wat minder het omdat dit vriendelik en nuttig is.

Betoon vriendelikheid
Doel: Leerders verstaan hoe hulle vriendelikheid teenoor ander kan betoon, soos byvoorbeeld
om hulp aan te bied met take, en die versorging van jonger leerders en ouer mense.

Om eerlik te wees
Doel: Leerders verstaan hoe eerlikheid, en om altyd die waarheid te praat, vertroue ontwikkel.
Hulle leer om om verskoning te vra as hulle iets verkeerds doen.

Respek vir ander mense en hul besittings
Doel: Leerders leer om nie ander se besittings by die huis of by die skool te neem nie en om
beleefd te vra as hulle iets by iemand wil leen.
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Tema-oorsig

Tema 4: Plante en sade (Week 5-6)
Week 5

Dele van ’n plant

Week 6

Waarom ons plante het

• Versamel toerusting om leerders in staat te stel om hul eie boontjieplante te kweek. Jy het die
volgende nodig:
–– ’n pakkie boontjiesaad
–– polistireenbakke of ou pierings (leerders kan gevra word om dit van die huis af saam te bring)
–– koerantpapier in kleiner blokkies geknip, so groot soos die bakkies/pierings
–– blikkies, koppies of ’n gieter om die koerant elke dag mee nat te maak.
• Laat leerders toe om elke dag vir 5 minute hul sade te kontroleer en nat te maak.
• Versamel toerusting om leerders in staat te stel om hul saad na 10-14 dae in ’n houer te plant.
Elke groep het die volgende nodig:
–– houers vir die groeiende plant (skoon blikke, potte, jogurthouers)
–– ’n plastieksak met grond
–– ’n klein sak klippies of klippe
–– koerant om op te werk en ’n graaf of vurk (indien moontlik).

Plante en sade
Sade
Speserye

Bome
Kruie

Kruie

Mandjie

Gras

Rankplant

Blom

Wortel
Blare

Stingels/stam
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Papier

Waarom het ons plante nodig?
Doel: Leerders word bewus van al die maniere waarop plante ons help en leer dus om die natuur
te waardeer. Plante kan gebruik word vir kos, as skuiling, vir die maak van meubels, die maak van
papier en ander dinge. Plante suiwer ook die lug wat ons inasem.

Dele van ’n plant
Doel: Leerders is in staat om die dele van ’n blomplant te identifiseer en hul funksie te verstaan.
Hulle sal leer dat blare voedsel vir die plant maak, wortels water en voedingstowwe uit die grond
opneem, en blomme en vrugte sade produseer wat die plant laat voortplant.

Wat het sade nodig om te groei?
Doel: Leerders sal verstaan dat sade die son (vir warmte), water en later grond nodig het om te
groei. Hulle word aangemoedig om hul eie plante van sade te kweek.

Verskillende soorte plante
Doeleindes: Leerders is in staat om plante in bome, struike, kruidagtige plante of kruie te
kategoriseer (nie net die plante wat gewoonlik ‘kruie’ genoem word nie, bv. wortels, kool),
rankplante (boontjies, ertjies, pampoen, waatlemoen) en grasse (veldgras, mielies).

Kweek van ’n plant uit ’n saad
Doelstellings: Leerders sal die volgorde van groei waarneem terwyl ’n saad ontkiem en tot ’n
plant groei.

Versorging van plante
Doel: Leerders word bewus daarvan dat plante waardevol is en dat hulle natgemaak en beskerm
moet word.

17

Tema-oorsig

Tema 5: Kos (Week 7-9)
Week 7

Waar kos vandaan kom; My gunsteling-kos

Week 8

Gesonde kos

Week 9

Berging van kos

• In Week 3 van hierdie tema sal leerders saam met jou vrugteslaai maak. Moedig die leerders
aan om elkeen ’n vrug saam te bring klas toe as hulle kan.
• Voorsien al die ander vrugte en die toerusting (’n bak, snyplank, mes, lepel).
• Vra die leerders om ook ’n koppie en lepel saam te bring klas toe waarmee hulle hul porsie
vrugteslaai kan eet.

Kos
Voedsel van
diere

Botter

Voedsel van
plante

Brood

Blikkies

Heuning

Pakkies

Melk

Gesonde versnaperinge/
gesonde happies

Jogurt

Maaltye
Vleis

Wortels

Eiers
Tamaties

Lemoene
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Piesangs

Redes waarom ons kos eet
Doel: Leerders sal verstaan waarom hulle gereeld moet eet, al is dit soms kos waarvan hulle nie
hou nie. Hulle moet ook water drink.

Die kos wat ons eet
Doel: Leerders se identiteit sal bevestig word, en hul wêrelde word uitgebrei deur ’n bewustheid
van wat hulle en ander eet.

Waar verskillende voedsel vandaan kom
Doel: Leerders word bewus van die verskil in oorsprong van verskillende voedsel, en waardeer
plante en diere hiervoor.
Kos kom van alle soorte plante: bome (piesangs, maroelavrugte); grasse (koring, mielies) kruie
(spinasie, kool); rankplante (tamaties) wortels (aartappels, uie).
Kos kom van diere: mak diere (koeie, varke, henne, skape, hoender, bokke); wilde diere (bokke,
hase, tarentale); vis (sardyne); dierlike produkte (eiers, melk, kaas, botter, heuning).

Berging van kos
Doel: Leerders word bewus van die rede waarom ons kos berg om te voorkom dat ons siek word.
Hulle leer hoe dit op verskillende maniere gestoor of geberg word, byvoorbeeld ingemaak,
gevries, gedroog (biltong), lugdig verpak (brood, rys) en verkoel (melk).
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WEEK 1

Mense in my gemeenskap

Oorsig van Week 1

GBL en
Onafhanklike Werk
• Berei voor vir
Lees in pare
• 7 OW-aktiwiteite

Hardoplees-storie
Thabo sluit by die
biblioteek aan

Paarwerk
Bespreek biblioteke
en boeke

Gedig
Maak ’n boek oop

Liggaamsopvoeding
(binne)
Warm op,
klankliedjies,
aksierympies

va

ard
igheid

Uitvoerende Kunste
• Beskryf iemand in
jou gemeenskap
• Mimiek iemand in
die gemeenskap
wat mense help
Aanvangskennis en Persoonlike en
Sosiale Welstand
• Verduidelik boekversorgingsreëls
• Identifiseer mense in die
gemeenskap wat mense help
• Identifiseer rommel op ’n speelgrond
• Onderwyser se storie
• Vind uit: Papier
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Klanke
aa

ryfwerk
Sk

Gedeelde Skryf
Boekversorgings
reëls (lys van 3)

nk

e

Groepbe
Lee gele
s

e

ns

Le
e

Tema:
My
gemeenskap
Week 1:
Mense in my
gemeenskap

Lew

Visuele Kunste
• Maak `n
boekmerk
• Ontwerp ’n
boekomslag

Mondeling

e
id

erk
sw

Liggaamsopvoeding
(buite)
• Spanspeletjies
• Rommel
skoonmaak

Gedeelde Lees
Thabo sluit by die
biblioteek aan

Kla

Handskrif
Oefen vier
keer per
week

Onafhanklike
Skryf
Boek
versorging
tekening en
-reël

Mense in my gemeenskap

WEEK 1

Voorbereiding
• Nooi iemand in die gemeenskap wat mense help om volgende week met die klas te kom praat
(verwys na nota in inhoudsoorsig).
• Maak flitskaarte van hierdie sigwoorde:

boek

biblioteek

buite

aangesluit

belowe

Gids vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
Groepbegeleide Leestyd word hierdie week gebruik om die kinders voor te berei vir Lees in pare.
Daar sal hierdie week slegs een sessie van GBL per groep wees. Elke groep spandeer 20 minute
saam met die onderwyser. Lees in pare word in LAB OW geoefen. Alhoewel die teks bekend sal
wees, is daar nie illustrasies nie. Dit sal die oefening van dekoderingsvaardighede aanmoedig.

Inleiding tot Lees in pare: (1 × 30 minute per groep)
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

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

GBL saam met
onderwyser

OW 1

OW 2

OW 3

OW 4

OW 5

OW 6

OW 7

OW 8

Groep B

OW 1

OW 2

GBL saam met
onderwyser

OW 3

OW 4

OW 5

OW 6

OW 7

OW 8

Groep C

OW 1

OW 2

OW 3

OW 4

GBL saam met
onderwyser

OW 5

OW 6

OW 7

OW 8

Groep D

OW 1

OW 2

OW 3

OW 4

OW 5

OW 6

GBL saam met
onderwyser

OW 7

OW 8

Groep E

OW 1

OW 2

OW 3

OW 4

OW 5

OW 6

OW 7

GBL saam met
onderwyser

OW 8

Woordeskat
Mondelinge woordeskat
bibilioteek, bibliotekaresse, leen, terugneem, belowe, soldaat, brandweerman, paramedikus,
handelaar, taxibestuurder, vullisverwyderaar, kleremaker, haarkapper, boer
Sigwoorde
boek, biblioteek, buite, aangesluit, belowe
Klankwoorde
haan, kaas, vaas, maan, saag, baan, raap, haas
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Maandag

WEEK 1

Oggendbyeenkoms

Luister
en Praat

Aanvangskennis
en PSW

GBL en
Onafhanklike
Werk

Liggaamsopvoeding

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

Register

2021

Kalender

Vier verjaarsdae

Die weer

2. Storietyd: Thabo sluit by die biblioteek aan
1. Praat oor waar ons boeke kan kry om te lees
2. Lees die storie hardop
3. Vra vrae
• Oor wie het hierdie storie gegaan?
• Wat het met die sokkerboek in die storie gebeur?

Thabo sluit by die biblioteek aan
Thabo se oom was ’n onderwyser. Hy het altyd vir Thabo boeke gelees wanneer hy kom kuier
het. Hy het vir Thabo ’n nuwe prenteboek oor bekende sokkerspelers gegee. Thabo was mal
oor die boek. Hulle het na die prente van die bekende sokkerspelers in die boek gekyk.
Die volgende dag, nadat hy sokker gespeel het, het Thabo weer sy nuwe boek gelees. Maar hy
het vergeet om sy hande te was. Kan jy raai wat gebeur het? Ja, hy het vuil vingermerke oral
op sy nuwe boek gelos.
’n Rukkie later, het Thabo sy nuwe boek buitentoe gevat om te lees. Hy het ’n rukkie na die
prente gekyk en toe honger geword. Hy het sy boek op die bankie gelos en ingegaan om iets
te kry om te eet. Maar toe hy binne kom, het hy skoon van sy boek vergeet en begin TV kyk.
Toe het dit begin reën. Die boek was nog buite op die bankie. Kan jy raai wat gebeur het? Ja,
die boek het baie nat geword. Die bladsye het so nat geword, dat dit begin kreukel het, en aan
mekaar vasgeplak het. Ag nee, Thabo! Die boek was geruïneer.
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Maandag

WEEK 1

Een dag het Thabo se onderwyser die kinders gevra om ’n boek waarvan hulle hou, klas toe te
bring om vir die klas te wys. Thabo wou vir die kinders sy boek oor sokker wys. Hy het na sy
boek met die vuil merke (omdat hy vergeet het om sy hande te was) gekyk. Hy het na die boek
se verkreukelde bladsye van nat word in die reën, gekyk. En toe weet hy dat hy nie sy boek vir
die klas kon wys nie, want sy boek was geruïneer.
Vera het ’n boek skool toe gebring. Dit was oor ballet. Sy het verduidelik dat sy die boek by die
dorpsbiblioteek uitgeneem het. Vera het gesê sy kyk altyd baie mooi na haar biblioteekboeke.
Die kinders het almal van Vera se boek gehou. Thabo was ’n bietjie hartseer omdat hy nie ’n
boek gehad het om vir die klas te wys nie.
Thabo se onderwyser wou hê die kinders in haar klas moes by die biblioteek aansluit. Sy het
vir die klas alles oor die biblioteek se reëls vertel. Kinders kan ’n boek by die biblioteek leen
vir ’n week of twee, en dit dan terugneem biblioteek toe. Die datum sal op ’n datumbladjie
binne-in die boek gestempel word om hulle te herinner wanneer om die boek na die biblioteek
terug te neem. Op hierdie manier kry almal ’n beurt om die boeke te lees.
Sy het ook vir die kinders vertel hoe om boeke te versorg. Sy het vir hulle al die reëls vertel.
Sy het gepraat hoe belangrik dit is om jou hande te was voordat jy lees, om seker te maak jou
boeke is veilig, en om die bladsye versigtig om te blaai.
Thabo wou by die biblioteek aansluit en ’n biblioteekboek uitneem. Hy het geleer hoe om
boeke te versorg en het homself belowe hy sal baie versigtig na ’n biblioteekboek kyk.
Vra vir die kinders: Sou jy vir Thabo by die biblioteek laat aansluit? Wat sou jy vir Thabo sê oor
die versorging van boeke?
Hy het sy oom gevra om hom daardie Saterdag na die biblioteek in die dorp te neem. By die
biblioteek het sy oom sy naam en adres op ’n vorm ingevul en namens Thabo geteken. Thabo
is toegelaat om ’n boek te kies om huis toe te neem. Die bibliotekaresse het die boek met ’n
datum gestempel waarop hy die boek moes terug bring.
Hierdie keer het Thabo seker gemaak hy was sy hande voordat hy sy boek lees. Hy het sy
boek op ’n rak gesit om dit veilig te hou, en altyd die bladsye baie versigtig geblaai. Thabo was
bly dat hy dit in goeie toestand na die biblioteek kon terugneem.

Woordeskat
biblioteek: ’n gebou waar boeke gehou word vir mense om te leen en te gebruik
leen: neem of gebruik iets en dit dan weer teruggee
terugneem: weer teruggee
belowe: te sê dat jy iets gaan doen
bibliotekaresse: die persoon in beheer van die biblioteek
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WEEK 1

Maandag

3. Grootboek: Boekversorgingsreëls
1. Op die mat, lees die reëls en vra die vrae: BB bladsy 1 (15 min)

2. Leerders mimiek die reëls en die
klas raai watter reël dit is (15 min)

4. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Maak of jy jou lyf was.

2. Speel Simon sê
•
•
•
•

Spring 3 keer stadig op die plek.
Spring 4 keer vinnig op die plek.
Loop 3 keer agteruit op jou hakke.
Loop 3 keer vorentoe. Kruis jou dominante been oor jou
ander been.
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Maandag

WEEK 1

5. Klanke en Handskrif: aa
LAB bladsy 6

2

1. Stel die klank bekend (3 min)
• Verduidelik dat die klank met 2 letters geskryf
word. Dit is ’n dubbelklank.

1

2. Luister na en sê die klank (3 min)
• Let op wat jy met jou mond doen en hoe dit klink.
3

3. Identifiseer woorde met die klank (4 min)
• Leerders verskaf meer woorde.

4. Klankhersiening (2 min)

4

• Lees die klanke saam.
• Sê ’n klank – leerders wys daarna.

5. Lees die woorde vir ’n maat (3 min)

5

• Onderwyser kontroleer.

6. Voltooi in jou beste handskrif: LAB bladsy 7 (15 min)
• Gee aandag aan die plasing van die letters op die lyn, en spasiëring.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A
1. Die klas doen onafhanklike werk:
LAB bladsy 21-26 (30 min)
Sien bladsy 11 vir besonderhede.
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WEEK 1

Maandag

2. Stel Lees in pare aan Groep A
bekend: LAB bladsy 27 (15 min)

3. Gee terugvoering en ruil rolle om
(15 min)

• Vorm pare.
• Leerder A lees die eerste teks. Leerder B
luister. As Leerder A hulp met ’n woord
nodig het, tik hy of sy aan Leerder B
se arm.
• Wanneer Leerder A klaar is, vra Leerder B
die vraag.
• Dan moet Leerder B lees en die vrae
beantwoord.

• Het Leerder A goed gelees?
• Wat beteken dit om goed te lees?
(let op leestekens, lees vlot, lees teen ’n
goeie pas)
• Het Leerder A die vraag reg geantwoord?
• Vul die robot vir jouself in.

7. Spanspeletjies (buite)
1. Warm op

2. Spanspeletjies

• Balanseer (wissel
bene).
• Windmeul-arms.
• Hardloop op
die plek.

• Spanne vorm ’n ry.
• Die voorste leerder loop op ’n tou/lyn/
bankie/rondom die bande.
• Hulle hardloop tot by die einde van die
speelgrond en terug na die agterkant van
die ry.
• Die span wie se lede almal eerste terug in
die ry is, is die wenner.

3. Koel af
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Dinsdag
Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Gedeelde
Lees
(begrip)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

1. My nuus

2. Bespreek biblioteke en boeke
1. Wat het jy uit die storie oor
biblioteke geleer? (5 min)

2. Paargesprek: Watter boek sou jy graag
by ’n biblioteek wou uitneem? Hoekom?
(10 min)
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WEEK 1

GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

WEEK 1

Dinsdag

3. Grootboek: Thabo sluit by die biblioteek aan
1. Lees die storie vir die klas: Grootboek bladsy 2-5 (5 min)
2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Lees saam die flitskaarte (5 min)

4. Identifiseer mense in die gemeenskap wat mense help
1. Identifiseer mense in die gemeenskap wat mense help:
LAB bladsy 8 (10 min)
• Wat is ’n gemeenskap? (verwys na die tema-oorsig)
• Wie is hierdie mense in die gemeenskap wat mense help?
• Wat doen hulle vir die gemeenskap?

2. Lees die Vind uit-vraag: LAB bladsy 9 (5 min)
• Vind by die huis uit wat die antwoord is. Vra ’n volwasse persoon om te
help.
• Bring Vrydag die antwoord.
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Dinsdag

WEEK 1

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Balanseer en hop op die een been en dan op die ander.

2. Sing ’n liedjie met aksies: “Kop, skouers, knieë
en tone”

Kop en skouers, knieë en tone
Kop en skouers, knieë en tone,
Knie en tone, knieë en tone.
Kop en skouers, knieë en tone.
Almal werk nou saam!

6. Gedeelde woordbou
2. Help leerders om die woorde op die
bord met die onderwyserskaarte te
bou: LAB bladsy 10 (13 min)

1. Knip die letterkaarte vir die week
uit: LAB bladsy 251 (7 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 11
(10 min)
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WEEK 1

Dinsdag

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B
1. Die klas doen
onafhanklike werk: LAB
bladsy 21–26 (30 min)
Sien bladsy 11 vir
besonderhede.

2. Stel Lees in pare aan
Groep B bekend:
LAB bladsy 27
(15 min)

3. Gee terugvoering en
ruil rolle om (15 min)

8. Maak ’n boekmerk
1. Wys voorbeelde
van boekmerke en
bespreek die doel
daarvan (5 min)

2. Knip die boekmerk
uit: LAB bladsy 253
Toerusting: skér

3. Versier die boekmerk
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Woensdag
Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

WEEK 1

Gedeelde
Lees
(dekodering)

GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

2021

Register

Kalender

Vier verjaarsdae

2. Hou gedeelde ruimtes skoon
1. Bespreek gedeelde ruimtes (3 min)
• Watter ruimtes deel jy met jou gesin? Met ander mense?
• Hoe wil jy hê moet die gedeelde ruimtes wees?
• Hoe doen ons dit?

2. Omkring die rommel:
LAB bladsy 13 (6 min)
• Wat is rommel?
• Hoeveel stukke rommel het
jy gevind?

3. Sit die rommel op die regte plek:
LAB bladsy 13
(6 min)
• Verduidelik die
asblik (om rommel in
weg te gooi) en die
sak (vir herwinbare
rommel).
• Trek ’n lyn vanaf die
rommel tot by die
asblik of sak.
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Die weer

WEEK 1

Woensdag

3. Grootboek: Thabo sluit by die biblioteek aan
1. Lees saam met die klas (5 min)
2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Pas die flitskaarte by die woorde in die boek (5 min)

4. Gedeelde Skryf: Boekversorgingsreëls
1. Bespreek boekversorging
(5 min)

2. Berei ’n skryfraam op die bord voor (5 min)

Reëls vir die versorging
van boeke
1. __________________
__________________

2. __________________
__________________

3. __________________
__________________

4. __________________
__________________

5. __________________
__________________
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Woensdag
3. Skryf leerders se voorstelle in die raam (5 min)

Reëls vir die versorging van boeke
1. Was jou hande.

2. Bêre jou boek op ‘n veilige plek.
3. Moenie in jou boek skryf nie.

4. Moenie eet of drink terwyl jy lees nie.
5. Moenie die bladsye skeur nie.

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Kruip soos ’n muis op die grond.
• Staan op soos ’n groot, sterk boom.
• Raak aan jou tone.

2. Balansering
• Balanseer jou boontjiesakkie op verskillende liggaamsdele:
skouers, knieë, elmboog, arms, voete, kop, bors, ens.

Thumbnail of
Afrik Lab Wed
HW page ??

6. Rymwoorde
1. Bou die rymwoorde: LAB bladsy 14
(15 min)

2. Handskrif: LAB bladsy 15
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WEEK 1

WEEK 1

Woensdag

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C
1. Die klas doen
onafhanklike werk: LAB
bladsye 21–26 (30 min)
Sien bladsy 11 vir
besonderhede.

2. Stel Lees in pare aan
Groep C bekend:
LAB bladsy 27
(15 min)

3. Gee terugvoering en
ruil rolle om (15 min)

8. Maak ’n boekomslag
1. Wys en bespreek boekomslae (5 min)
•
•
•
•

Wat word hierdie deel van ’n boek genoem?
Wat vertel dit vir ons?
Hoe lyk die skrif?
Hoekom word dit so geskryf?

2. Lees LAB bladsy 16 (5 min)

3. Maak ’n boekomslag (20 min)

• Jy gaan hierdie boekomslag
maak.
• Kopieer die titel uit die LAB.

• Trek lyne om jou
titel reguit te hou.
• Gebruik enige kleur
of dikte waarvan jy
hou vir jou titel.
• Versier jou omslag
met ’n patroon.
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Donderdag
Oggendbyeenkoms

Onafhanklike
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

WEEK 1

GBL en
Onafhanklike
Werk

Uitvoerende
Kunste

1. My nuus

2. Sê ’n gediggie op
1. Leer die gedig
(7 min)
• Skryf die woorde voor
die tyd op die bord.

2. Oefen die gedig
(8 min)

Maak ‘n boek oop

Maak oop die boek en lees.
Want in 'n boek sal jy iets oor alles vind,
enigiets wat jy wil wees.
'n Dokter of ‘n dominee,
‘n brandweerman of -vrou.
Jy kan selfs iets vind
oor ‘n prinses wat met ‘n padda trou!
So, maak ‘n boek oop en lees,
want boeke lees is ‘n fees!
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WEEK 1

Donderdag

3. Grootboek: Thabo sluit by die biblioteek aan
1. Lees saam met die klas (5 min)
2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Hersien die flitskaarte en sit hulle teen die woordmuur (5 min)

4. Skryf ’n boekversorgingsreël
1. Lees weer GB bladsy 1
(2 min)

2. Skryf en illustreer een
boekversorgingsreël:
LAB bladsy 17 (13 min)

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Hardloop stadig op die plek asof jy in die modder vassit.
• Hardloop vinnig op die plek asof ’n hond jou jaag.

2. Fyn motoriese aktiwiteite
• Frommel afvalpapier in ’n bondeltjie met een hand op en
stryk dit dan weer reguit.
• Herhaal met die ander hand.
• Skeur die papier in klein stukkies
(Bêre vir ander Skeppende Kunste aktiwiteite.)
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Donderdag

WEEK 1

6. Onafhanklike woordbou
2. Leerders gebruik kaarte om woorde
te bou: LAB bladsy 18 (12 min)

1. Gebruik kaarte vir vinnige
klankbenoeming (3 min)
Sien bladsy 11 vir besonderhede.

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 19
(15 min)

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D
1. Die klas doen onafhanklike werk:
LAB bladsy 21–26 (30 min)
Sien bladsy 11 vir besonderhede.
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WEEK 1

Donderdag

2. Stel Lees in pare aan Groep D
bekend: LAB bladsy 27 (15 min)

3. Gee terugvoering en ruil rolle om
(15 min)

8. Mimiek gemeenskapslede
1. Pare: Beskryf lede van jul gemeenskap vir wie jy ken (15 min)
•
•
•
•

Hoe ken jy hulle?
Watter rol/werk het hulle in die gemeenskap?
Is hulle oud/jonk?
Hou jy van hulle? Hoekom?

2. Kreatiewe speletjie: Mimiek
(15 min)
• Warm op: spring en skud, strek en
krimp, draai om en sit plat.
• Mimiek ’n soldaat wat marsjeer/ ’n
taxibestuurder wat ry/’n kleremaker
wat stik/’n haarkapper/’n boer wat
spit.
• Koel af: sit stil en maak jou oë toe,
maak hulle stadig oop.
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Vrydag
Oggendbyeenkoms

Wiskunde

GBL en
Onafhanklike
Werk

Klanke en
Handskrif

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

WEEK 1

Gedeelde
Skryfwerk

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms

Klasregister

Register

2021

Kalender

Vier verjaarsdae

2. Rommelopruiming (buite)
1. Warm op
• Staan soos ’n boom, arms uitgestrek.
• Draai van sy tot sy in die wind.

2. Spanne: versamel en sorteer
skoolrommel
Stuur spanne na verskillende dele van die
skool.
• Tel rommel op en sit dit in die swartsak. As
die rommel baie oud of vuil is, gebruik die
winkelsakke as “handskoene”.
• Kom terug wanneer julle my fluitjie hoor.
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Die weer

WEEK 1

Vrydag

3. Gooi rommel in die korrekte plek weg.
Was hande. (10 min)
• Laat die spanne die rommel in vullis en
herwinbare rommel sorteer.
• Maak seker dat leerders hul hande was
nadat hulle die rommel gesorteer het.

3. Voltooi en wys jou boek
1. Kopieer die sin wat
jy gister geskryf
het in die boek wat
jy in Skeppende
Kunste gemaak het
(10 min)

2. Ruil om en lees
boeke (5 min)

4. Vind uit/Onderwyser se storie
1. Leerders gee terugvoering oor die
Vind uit-vrae: LAB bladsy 9 (5 min)

2. Vertel ’n storie oor iemand in
jou gemeenskap (10 min)

Antwoord: Papier word meestal van denneof gombome gemaak. Dit kan ook van
herwinde papier of ou klere gemaak word.
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Vrydag

WEEK 1

5. Klankspeletjie
Pare: Speel die klankspeletjie: LAB bladsy 20
Gebruik die BalaWande-dobbelsteen.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E
1. Die klas doen
onafhanklike werk: LAB
bladsy 21-26 (30 min)
Sien bladsy 11 vir
besonderhede

2. Stel Lees in pare aan
Groep E bekend:
LAB bladsy 27
(15 min)

3. Gee terugvoering en
ruil rolle om (15 min)

7. Mimiek en raai: Mense in die gemeenskap wat mense help
1. In groepe van vier, maak
beurte om iemand in die
gemeenskap wat mense help
te mimiek en raai wie dit is
(10 min)

2. Herhaal vir die hele klas (15 min)
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WEEK 2

Plekke in my gemeenskap

Oorsig van Week 2

GBL en Onafhanklike Werk
• 2 GBL-goepe per dag
• 8 OW-aktiwiteite per week

Hardoplees-storie
’n Verkeersongeluk
Paarwerk
Berei voor vir ’n
klasbesoeker

Telrympie
Vyf polisiemanne

Liggaamsopvoeding
(binne)
Beweging, balans
en aksieliedjies

Le
e

va

ard
igheid

ryfwerk
Sk

Gedeelde Skryf
Dankie sê-boodskap

nk

e

Groepbe
Lee gele
s

e

ns

Mondeling

Tema:
My
gemeenskap
Week 2:
Plekke in my
gemeenskap

Lew

Visuele Kunste
• Beplan ’n
dorpstraat
• Maak ’n 3D
dorpstraat

e
id

erk
sw

Liggaamsopvoeding
(buite)
Volg instruksies

Gedeelde Lees
Mense wat
ons help

Kla

Uitvoerende Kunste
• Klasbesoeker (vra
vrae)
• Reageer op
besoek
• Bied 3D
dorpstraat aan

Onafhanklike
Skryf
Dankie sêboodskap

Aanvangskennis en Persoonlike en
Sosiale Welstand
• Identifiseer plekke in die gemeenskap
• Eie gemeenskapsplekke
• Plekke en mense
• Waar om hulp te kry
• Onderwyser se storie
• Vind uit: Paramedikus
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Klanke
Hersien aa

Handskrif
Oefen vier keer
per week

Plekke in my gemeenskap

WEEK 2

Voorbereiding
• Bevestig reëlings vir die mense in die gemeenskap wat mense help wat die klas op Donderdag
sal besoek.
• Maak flitskaarte van hierdie sigwoorde:

dokter

onderwyser

verpleegster

polisiebeampte

almal

Gids vir Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
Groepbegeleide Leestyd vind in dieselfde formaat as in Kwartaal 2 plaas. Twee groepe word
elke dag vir 15 minute elk gesien. Hulle gebruik die leeskaarte of storieboek. Lees in pare is
Onafhanklike Werk.

GBL: 2 x 15 minutes per groep
Maandag

Dinsdag

Vroeë lees-aktiwiteite
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
Informele assessering: Vrydag klanke-diktee. Gebruik die robot-rubriek om te assesseer.

Woordeskat
Mondelinge woordeskat
ambulans, paramedikus, verkeersongeluk, nood + hospitaalvervoer, plekke/ruimtes, park,
winkel, kantoor, polisiestasie, biblioteek, poskantoor, poswerker (posman), winkeleienaar,
pastoor/priester, seëls, verdwaald, inkopies, ingeduik

Sigwoorde
dokter, onderwyser, polisieman, verpleegster, almal

Klankwoorde
aap, raam, gaap, saal, vaal, maal, maag, paal
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WEEK 2

Oggendbyeenkoms

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

Luister
en Praat

Aanvangskennis
en PSW

GBL en
Onafhanklike
Werk

Liggaamsopvoeding

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

2021

Register

Kalender

Vier verjaarsdae

Die weer

2. Storietyd: ’n Verkeersongeluk
1. Stel die storie bekend
• Het jy al ooit ’n motorongeluk gesien?
• Wat het gebeur?

2. Lees die storie hardop
3. Vra vrae
• Wat het Pa gedoen toe hy die ongeluk gesien het?
• Wie het die mense wat seergekry het kom help?

’n Verkeersongeluk
Dit was ’n Maandagoggend. Ons het laat opgestaan. Ons was so haastig om aan te trek en
ontbyt te eet.
HAAS! HAAS! HAAS! Ons moenie laat wees vir skool nie!
Ons het in die kar ingebondel en weg is ons.
Die verkeer het só stadig beweeg.
STOP RY! STOP RY! STOP RY!
Maar die taxi’s het vinnig gery. Skielik het ’n taxi voor ons teen ’n motor voor ons gebots.
O NEE! O NEE! O NEE!
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Maandag

WEEK 2

Pa het die motor gestop en uitgeklim. “Wag in die motor,” het hy gesê. Toe hy terugkom,
het hy gesê: “Dit is nie ’n slegte ongeluk nie. Die motor is nie beskadig nie, maar die taxi is
ingeduik. Ek dink ook die taxibestuurder het sy been seergemaak. Ek sal my selfoon gebruik
om die paramedikus te skakel in geval hy hospitaal toe moet gaan.”
Hy het die noodnommer geskakel en vir die persoon sy naam gegee. Hy het vir haar van die
ongeluk vertel en gesê in watter straat die ongeluk plaasgevind het. Sy het vir hom gesê dat
die paramedikus baie gou sou kom.
Party mense het uit die taxi geklim en op die sypaadjie gesit. Die mense in die motor het uit
hulle motor geklim.
Ons het in ons motor bly wag. Na ’n rukkie het ons die paramedikus in die ambulans hoor
aankom.
BIE BAA BIE BAA!
BIE BAA BIE BAA!
’n Span paramedikusse het gekom en uit die ambulans geklim. Hulle het die taxibestuur
geëvalueer en ook die mense wat uit die taxi en motor geklim het. Toe het hulle die
taxibestuurder versigtig op ’n draagbaar gelaai, hom in die ambulans getel en met hom
hospitaal toe gery. Hulle het gesê dat ’n dokter na sy been sal kyk.
BIE BAA BIE BAA!
BIE BAA BIE BAA!
Die ambulans het weggery. ’n Ander taxi het die mense kom oplaai om hulle werk toe te neem.
Die motor is nie beskadig nie, en die bestuurder het weggery.
Pa het terug in die motor geklim om ons skool toe te neem. Hy het baie stadig gery. By die
skool het hy saam met ons ingegaan om te verduidelik waarom ons laat was. My juffrou het vir
my ’n stokkielekker gegee. Ek hoop die taxibestuurder word gou beter.

Mondelinge woordeskat
ongeluk: wanneer iets onopsetlik gedoen word en skade veroorsaak
paramedikus: ’n persoon wat opgelei is om mediese hulp te verleen totdat mense by ’n dokter
kan kom
hospitaal: ’n plek waar siek mense deur verpleegsters en dokters versorg word
noodgeval: wanneer iets gevaarliks of onverwags gebeur
ambulans: ’n voertuig wat mense hospitaal toe neem
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WEEK 2

Maandag

3. Grootboek: Plekke in ons dorp
Identifiseer gedeelde ruimtes in die gemeenskap: GB bladsy 6
• Volg die onderwyseraansporings in die Grootboek.

4. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Maak asof jy ’n diep gat grawe.

2. Speel Simon sê
•
•
•
•

Loop vinnig vorentoe op jou tone.
Loop agteruit op jou hakke.
Val soos ’n ballon waarvan die lug uitkom.
Val soos ’n blaar van ’n boom.

5. Klanke en Handskrif: Hersien aa
LAB bladsy 33
1. Stel die klank bekend (3 min)
• Verduidelik dat die klank met 2 letters
geskryf word. Dit is ’n dubbelklank.

3. Identifiseer woorde met die klank
(4 min)
• Leerders verskaf meer woorde.

2. Luister na en sê die klank (3 min)

4. Letterhersiening (2 min)

• Let op wat jy met jou mond doen en hoe
dit klink.

• Lees die letters saam.
• Sê ’n letter – leerders wys daarna.

5. Lees die woorde vir ’n maat (3 min)
• Onderwyser kontroleer.
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Maandag
2

1

3

4

5

6. Voltooi in jou beste handskrif: LAB bladsy 34
• Gee aandag aan die plasing van die letters op die lyn, en spasiëring.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen onafhanklike werk:
LAB bladsye 47–53 (30 min)
Sien bladsy 33 vir besonderhede.
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WEEK 2

Maandag

2. Groep A en B maak beurte op die mat
met die leeskaart/storie: Leeswerk 1
(15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie voor soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.
Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

7. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Identifiseer en verduidelik vier ruimtes
• Warm op: spring om na verskillende kante te kyk
– regs/links,agter/voor.
• Identifiseer vier plekke op die speelgrond as die
polisiestasie, die hospitaal, die biblioteek, die
winkel.
• Stap na die plek toe wat ek vir jou sê.

2. Beweeg op verskillende maniere na die
verskillende plekke toe
•
•
•
•

Hop na die winkels toe.
Hardloop na die polisiestasie toe.
Huppel na die biblioteek toe.
Spring na die polisiestasie toe, ensovoorts.

3. Luister versigtig en volg die instruksies
• Hardloop na die plek toe waar jy:
–– ’n dokter sal sien
–– ’n boek kry
–– hulp van die polisie kry
–– kos koop.
• Koel af: strek hoog en laag, strek van kant tot kant, haal
drie keer diep asem.
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Dinsdag
Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Gedeelde
Lees
(begrip)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

1. My nuus

2. Berei voor vir die klasbesoeker
1. Berei voor vir die klasbesoeker op Donderdag (3 min)
• Verduidelik wie die besoeker sal wees.
• Hoe gedra ons onsself wanneer ons ’n besoeker het?
(hersien reëls)

2. Pare: Berei vrae voor om vir die besoeker te vra (7 min)
3. Deel vrae met die
klas (5 min)
• Skryf vyf van die vrae
op die bord vir Vrydag.
• Besluit wie die vrae sal
vra.
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GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

WEEK 2

Dinsdag

3. Grootboek: Mense wat ons help
1. Lees vir die klas: Grootboek bladsy 7-10 (5 min)
2. Vra die Dag 1 vrae op elke bladsy (5 min)
3. Lees saam die flitskaarte (5 min)

4. Plekke en mense/Vind uit
1. Pas die mense wat ons help by die plekke waar hulle werk:
LAB bladsy 35 (10 min)
•
•
•
•

Benoem hierdie mense in die gemeenskap wat mense help.
Benoem hierdie plekke.
Trek ’n lyn vanaf die helper tot by die regte plek.
Kontroleer met jou maat.

2. Lees die Vind uit-vraag: LAB bladsy 36 (5 min)
• Vind by die huis uit wat die antwoord is. Vra ’n volwasse persoon
om te help.
• Bring Vrydag die antwoord.
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5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Beweeg jou voet na links/regs.
• Beweeg jou heupe na links/regs.
• Gaan eers stadig, dan vinnig.

2. Sing ’n rympie met aksies
• Doen aksies soos spring, in die rondte draai, marsjeer.

6. Gedeelde woordbou
2. Help leerders om die woorde op die
bord met die onderwyserskaarte te
bou: LAB bladsy 37 (13 min)

1. Knip die letterkaarte vir die week
uit: LAB bladsy 255 (7 min)

[Thumbnail
LAB pg 37
(octopus page
for this week)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 38
(10 min)
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen onafhanklike
werk: LAB bladsye 47–53
(30 min)
Sien bladsy 33 vir besonderhede.

2. Groep C en D maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 1 (15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie voor soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

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

8. Berei voor om ’n dorpstraat uit afvalmateriaal te bou
1. Bespreek die taak: LAB bladsy 39 (10 min)
•
•
•
•

Watter gemeenskapsgeboue word gewys?
Waarvan, dink jy, is hierdie geboue gemaak?
Watter gemeenskapsgeboue sal jy graag wil maak?
Van watter tipe afval kan jy die geboue maak?

2. Groepe: Beplan om ’n dorpstraat te bou (20 min)
• Besluit hoeveel geboue jy wil maak (2-3).
• Besluit watter geboue jy sal maak en van
watter materiaal.
• Bepaal wie die rommel sal bring.
• Onthou om ’n stuk plat karton te bring
waarop jy jou geboue kan aanbring en
jou straat op kan teken.
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2. Scenario’s: Waar kan ek hulp kry?
1. Identifiseer probleme: LAB bladsy 40 (5 min)
• Kyk na elke tekening.
• Ek sal lees wat dit sê.

2. Pare: Praat oor oplossings (5 min)

3. Skakel met hul eie lewens (5 min)

• Waarheen kan die kind gaan om hulp
te kry?
• Vir wie moet hulle vra vir hulp?

• Het so iets al met jou gebeur? Vertel vir
jou maat wie jou gehelp het.
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3. Grootboek: Mense wat ons help
1. Lees saam met die klas (5 min)
2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Pas die flitskaarte by die woorde in die boek (5 min)

4. Gedeelde Skryf: Dankie sê-boodskap
1. Berei vooraf die skryfraam op die bord voor
(5 min)

Beste …………………..
Dankie dat ______________
Dankie dat ______________
Dankie dat ______________
Ons voel _________________
Beste wense van __________
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2. Bespreek Dankie sêboodskappe (5 min)
• Hoekom moet ons mense
bedank?
• Verduidelik die skryfraam wat
die klas sal gebruik om ’n Dankie
sê-boodskap vir die besoeker
te skryf.

Woensdag
3. Skryf leerders se
voorstelle op die bord
(10 min)
(Een kind sal dit vir die
besoeker kopieer. Indien
moontlik, laat die boodskap
op die bord vir môre se
skryfaktiwiteit.)
• Leerders gee idees en help
die onderwyser om die
boodskap te skryf.
• Kies iemand om die
boodskap op papier te
kopieer om vir die besoeker
te gee.

WEEK 2

Beste mnr. Polisieman,

Dankie dat jy so dapper,
vriendelik en behulpsaam is.
Dankie dat jy na ons
skool kyk.

Dankie dat jy ons veilig hou.

Ons is gelukkig om jou te hê!

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Maak of jy soos ’n padda swem.

2. Balansering
• Staan op een been.
• Staan op jou tone.
• Buig jou knie terwyl jy op een been staan.
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6. Rymwoorde
1. Bou die rymwoorde: LAB bladsy 41
(15 min)

2. Handskrif: LAB bladsy 42

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen onafhanklike werk:
LAB bladsye 47–53 (30 min)
• Sien bladsy 33 vir besonderhede.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min)
Groep E met die leeskaart/storie: Leeswerk 1
• Stel die leeskaart/storie voor soos nodig.
• Leerders fluisterlees
die sinne/storie vir
hulleself.
• Stop en vra vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie
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Groep A op die mat met die
Leesbundel: Leeswerk 2
• Lees die sinne/storie weer
hardop saam.
• Leerders lees dit saam met
’n maat.
• Onderwyser luister na die
leerders wat lees.

8. Bou ’n dorpstraat uit rommel
1. Maak geboue

2. Stel jou dorpstraat saam
• Verf en stel jou dorpstraat saam.

3. Alternatief: Teken jou dorpstraat
• Teken jou straat (of ’n denkbeeldige straat).
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1. My nuus

2. Telrympie
1. Leer die telrympie (10 min)

Vyf polisiemanne
Vyf polisiemanne staan by ’n muur
een lei verkeer, nou is daar vier.
Vier polisiemanne kyk gou hier
Een help ’n verdwaalde seun, nou is daar drie.
Drie polisiemanne hoor iemand skree
Een gaan om te help, nou is daar twee.

Twee polisiemanne, kyk waar hardloop hul
heen
Een vang ’n slegte man, nou is daar net een.
Een polisieman sien ’n vuur in die nag
Hy bel die brandweerstasie en red die dag.

2. Oefen die telrympie
(5 min)
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3. Grootboek: Mense wat ons help
1. Lees saam met die klas
2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy
3. Hersien die flitskaarte en sit hulle teen die woordmuur

4. Skryf ’n Dankie sê-boodskap
1. Lees weer die Dankie sê-boodskap (2 min)
• Kom ons lees weer die sinne wat ons geskryf het om
die besoeker te bedank.

Beste mnr. Polisieman

Dankie dat jy so dapper,
vriendelik en behulpsaam is.
Dankie dat jy na ons
skool kyk.

Dankie dat jy ons veilig hou.
Ons is gelukkig om jou
te hê!

Beste wense van Graad 1
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2. Onafhanklike Skryf: LAB
bladsy 43 (13 min)
• Dink aan iemand in die skool
wat jy wil bedank.
• Skryf een sin om dankie te sê.
• Teken ’n prent van die persoon
vir wie jy dankie sê.

WEEK 2

Donderdag

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Hardloop stadig op die plek asof jy in die modder vassit.
• Hardloop vinnig op die plek asof ’n hond jou jaag.

2. Fyn motoriese aktiwiteite
• Maak ’n vuis.
• Maak hand oop – een vinger op ’n slag. Maak een vinger
op ’n slag toe.
• Flits vingers vinnig oop en toe.

6. Onafhanklike woordbou
2. Leerders gebruik kaarte om woorde
te bou: LAB bladsy 44 (12 min)

1. Gebruik kaarte vir vinnige
klankbenoeming (3 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 45
(15 min)
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen onafhanklike
werk: LAB bladsye 47– 53
(30 min)
Sien bladsy 33 vir besonderhede.

2. Groep C en D maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 2 (15 min elk)
• Lees weer die leeskaart/storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na hoe die leerders lees.

8. Iemand in die gemeenskap wat mense help besoek die klas
1. Stel jou
besoeker
voor
(5 min)

2. Kinders vra vrae
en luister na
antwoorde (5 min)
• Bepaal vooraf wie
watter vraag gaan
vra en in watter
volgorde die vrae
gevra gaan word.

Wat is jou werk?

Hoekom het jy
besluit om ‘n
polisieman te word?
Hou jy daarvan om
mense te help?
Vang jy skelms?

3. Bedank die besoeker en gee die dankie sê-kaartjie
(5 min)
• Kies vooraf ’n selfversekerde kind om die besoeker te
bedank en die dankie sê-kaartjie te oorhandig.
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2. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Identifiseer en verduidelik plekke
• Warm op: spring om na verskillende kante
te kyk – regs/links, agter/voor.
• Identifiseer vier ‘plekke’ op die speelgrond
as byvoorbeeld die poskantoor, hoërskool,
park, brandweerstasie.

2. Beweeg op verskillende maniere
•
•
•
•

Loop op jou tone na die hospitaal.
Gallop na die brandweerstasie.
Loop sywaarts na die park.
Loop stadig agteruit na die poskantoor.
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3. Volg die instruksies noukeurig
• Hardloop na die plek toe waar jy:
–– ’n seël sal kry
–– op swaaie kan speel
–– ’n brandweerwa kan sien
–– groot kinders kan sien.
• Koel af: loop baie stadig terug klaskamer toe.

3. Kopieer en gee jou Dankie sê-boodskap
1. Kopieer die boodskap op papier
(12 min)
• Kopieer jou boodskap op ’n stuk papier.
• Voeg die naam by: Beste …
• Voeg jou eie naam by: Van …

2. Help leerders om hul boodskappe
te gee vir die mense wat hulle
gekies het om te bedank (3 min)

63

WEEK 2

WEEK 2

Vrydag

4. Vind uit/Onderwyser se storie
1. Leerders gee terugvoering
oor die Vind uit-vraag:
LAB bladsy 36 (5 min)

2. Vertel ’n storie (10 min)
• Vertel ’n storie oor iemand wat jou gehelp het en vir
wie jy dankie wil sê

Antwoord: ’n Paramedikus gebruik
gereedskap wat bekendstaan as
Kake van die Lewe om mense uit
groot motorongelukke te red.

5. Diktee
1. Sê die woorde een vir een
(3 min per woord)

raam
saal

2. Leerders skryf die woorde in die
LAB bladsy 46

gaap
maal
vaal
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6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen onafhanklike
werk: LAB bladsye 47– 53
(30 min)
Sien bladsy 33 vir besonderhede.

2. Groep D en E maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 2 (15 min elk)
• Lees weer die leeskaart/storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na hoe die leerders lees.

7. Reaksie op besoeker/aanbieding
1. Deel reaksies op klasbesoeker (15 min)
• Warm op: Sê ’n rympie
• Wat het jy by die klasbesoeker geleer?
Wat het jy die interessantste gevind?

2. Bied dorpstraat aan (15 min)
• Groepe bied hul dorpstrate vir die klas aan.
• Verduidelik wat die geboue is.
• Koel af: skud jou vingers/gewrigte/arms. Sit baie stil.
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Troeteldiere

Oorsig van Week 3
Hardoplees-storie
’n Honger kat
GBL en Onafhanklike Werk
• 2 GBL-goepe per dag
• 8 OW-aktiwiteite per week

Paarwerk
Katte en
rondloperdiere

Gedig
Die hondjie in die winkel

Liggaamsopvoeding
(binnehuis)
Bewegingspeletjies en
-liedjies

e

ns

Le
e

va

ard
igheid

Sk

ryfwerk

Tema:
Troeteldiere
Week 3:
Troeteldiere

Gedeelde Skryf
Beskryf ’n troeteldier

nk

e

Groepbe
Lee gele
s

Lew

Visuele Kunste
• Teken ’n
denkbeeldige
troeteldier
• Maak ’n
denkbeeldige
troeteldier uit
afvalmateriaal

Mondeling

e
id

erk
sw

Liggaamsopvoeding
(buite)
• Dierebewegings
• Kat-en-muisspeletjie

Gedeelde Lees
’n Honger kat

Kla

Onafhanklike
Skryf
My troeteldier:
skryf en teken

Uitvoerende Kunste
• Dierekaarte
• Bewegingsin
Aanvangskennis en Persoonlike
en Sosiale Welstand
• Breinkaart: Wat troeteldiere
nodig het
• Wat is die DBV?
• Diere en skuilings (pas)
• Wat ons troeteldier vir ons doen
• Vind uit: Komodo-drake
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per week

Troeteldiere

WEEK 3

Voorbereiding
• Maak flitskaarte van hierdie sigwoorde:

kat

honger

kos

water

versorg

• Berei ’n tematafel voor
–– Op die tafel kan jy prente van honde en katte uitstal, asook ’n sakkie hondekos, ’n waterbak,
leiband en halsband, kussing of dierebedjie, ’n bal, ensovoorts. Moedig die kinders aan om
foto’s van hul troeteldiere of prente van troeteldiere wat hulle uitgeknip het, by te voeg.
Om prente te bewaar, plak dit op karton en skryf byskrifte. Dit kan gelamineer word of in
plastieksakkies gesit word.
–– Kyk vir enige boeke oor troeteldiere of troeteldierversorging in jul plaaslike of skoolbiblioteek.
–– Oorweeg om jul plaaslike DBV te nooi om met die klas te kom praat oor die werk wat hulle
doen.

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

Dinsdag

Vroeë lees-aktiwiteite
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

Woordeskat
Mondelinge woordeskat
veld, rondloper, kruip, moeg, jag, lelik, piering, bang, spin, wollerig, pom-pom, geleer, lek,
toemaak, streel, DBV, onvriendelik, wreed, verwaarloos, beweging, aanneem, aanneming,
beskryf.

Sigwoorde
kat, honger, kos, water, versorg

Klankwoorde
been, peer, bees, seep, seer, leer, beer, keel
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2. Storietyd: ’n Honger kat
1. Stel die storie bekend
• Watter troeteldiere het jy?
• Ken jy iemand wat ’n kat as ’n troeteldier het? Vertel
vir ons.

2. Lees die storie hardop
3. Vra vrae
• Hoekom is die storie se naam ’n Honger kat?
• Wat het met die kat in die storie gebeur?

’n Honger kat
My huis was langs ’n oop veld. Eendag toe ek en my broer buite gespeel het, het ’n
rondloperkat uit die veld uit in ons erf gekruip. O tog! Hierdie kat was so moeg en maer, sy kon
net baie stadig beweeg. Sy moes vir muise en klein diertjies in die veld jag vir kos. Sy was nie
’n mooi kat nie, maar ons het haar baie jammer gekry.
My broer het gesê: “Kom ons roep vir Ma. Asseblief, Ma, kan ons hierdie kat as ’n troeteldier
hou?”
“Ek sal daaroor dink,” het Ma gesê.
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Ma het vir die arme lelike kat ’n piering melk gebring om te drink, maar sy was te bang om
naby ons te kom. Ons het maar ingegaan en gekyk wat sy sal doen. Na ’n rukkie het sy die
melk gedrink en vir ’n paar dae het sy selfs teruggekom vir nog. Sy het ook daarvan gehou om
katkos en klein stukkies vleis te eet.
Na ’n rukkie het die kat aan ons gewoond geraak, en kon ons haar selfs streel. Ek het vir Ma
gesê: “Sy hou van ons! Hoor net hoe spin sy as ons haar streel. Kan ons haar as ons troeteldier
hou, asseblief, Ma?”
“Jy kan haar hou solank jy haar versorg en haar kos gee,” het Ma gesê. Ons het die kat Prinses
genoem.
Prinses het katkos geëet en het baie van klein stukkies vleis gehou. Sy het water gedrink. Sy
het baie gespin. Sy het baie gespeel. Sy het baie gejag. Sy het baie geslaap, veral in die bed
wat ons vir haar gemaak het. Ons het ’n ou kombers in ’n boks op ’n warm plek in die kombuis
gesit.
Toe op ’n dag, was sy weg. Waar kon sy wees?
Ons het haar oor en oor geroep: “Prinses, Prinses, kietsie, kietsie, kietsie,” maar sy het nie
gekom nie. Ons het oral in die huis gesoek. My broer het pad langs tot by die veld geloop. Hy
het in die lang gras en in die bossies gekyk. Waar kon sy wees?
Uiteindelik het ons in die motorhuis gaan kyk. Ek het ’n sagte geluid agter ’n kas hoor kom.
Ek het die blikke verf weggeskuif en binne-in ’n groot kartondoos geloer. Ek het ’n groot
verrassing gekry, want daar was Prinses met drie babakatjies!
“Kyk, Ma!” het ek uitgeroep.
Die katjies was baie klein en hulle ogies was toe. Ons was so opgewonde. Ons het elke dag vir
hulle gaan kuier. Hulle was die pragtigste katjies wat ons nog ooit gesien het. Een was wit en
so wollerig soos ’n pom-pom, ’n ander een was swart en die derde een was grys net soos haar
mamma.
Prinses het haar kleintjies in haar mond gedra van plek tot plek, net soos katte gewoonlik
doen. Sy was ’n baie goeie ma en ons het gekyk hoe sy haar katjies voed en hulle leer om
hulself skoon te lek. Eendag het sy hulle uitgeneem en vir hulle gewys hoe om gaatjies in die
sand te krap, daarop te sit en dit dan weer toe te krap.
Ma het gesê: “Hierdie katjies is so pragtig. Ons sal maklik vir hulle goeie huise kry.”

Woordeskat
jag: om wilde diere vir kos te jaag en te vang
troeteldier: ’n dier vir wie jy lief is en na wie jy kyk
bang: om skrikkerig of bang te voel
streel: om jou hand stadig en saggies oor iets of iemand te vryf
babakatjie: ’n baie jong katjie
pragtig: mooi en lieflik om na te kyk
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3. Grootboek: Wat troeteldiere nodig het
1. Bespreek: Wat is ’n troeteldier?
(5 min)

2. Praat oor wat troeteldiere nodig het:
GB bladsy 11 (10 min)
• Volg die onderwysernotas in die GB.

3. Verduidelik die DBV (15 min)
Indien moontlik, kry iemand van die DBV om vir die klas ’n
praatjie te kom lewer.
• Wat is die DBV? (Dierebeskermingsvereniging)
• Wat doen hulle? (beskerm diere in die gemeenskap)
• Wat as jy lelik is met diere? (jy kan aangekla word,
want dit is teen die wet)

4. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Maak asof jy ’n kat streel of ’n hond vryf.

2. Speel Simon sê
•
•
•
•

Lig albei arms op tot bo jou kop.
Steek albei arms uit na die kante toe.
Kruis jou arms voor jou.
Draai jou lyf met jou arms gevou.
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5. Klanke en Handskrif: ee
LAB bladsy 59

2

1. Stel die klank bekend (3 min)
• Verduidelik dat die klank met 2 letters geskryf
word. Dit is ’n dubbelklank.

1

2. Luister na en sê die klank (3 min)
• Let op wat jy met jou mond doen en hoe klink dit.
3

3. Identifiseer woorde met die klank (4 min)
• Leerders verskaf meer woorde.

4. Klankhersiening (2 min)

4

Lees die klanke saam.
Sê ’n klank – leerders wys daarna.

5. Lees die woorde vir ’n maat (3 min)

5

• Onderwyser kontroleer.

6. Voltooi in jou beste handskrif: LAB bladsy 60
• Gee aandag aan die plasing van die letters op die lyn, en spasiëring.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen onafhanklike werk:
LAB bladsye 74–80 (30 min)
Sien bladsy 61 vir besonderhede.
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2. Groep A en B maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 1
(15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie voor soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.
Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

7. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Beweeg soos diere
• Warm op: dans vir ’n minuut
lank op die plek.
• Doen hierdie aksies: seil
soos ’n slang, praat soos ’n
papegaai, hop soos ’n hasie,
pik soos ’n hoender, lek soos
’n katjie, skarrel soos ’n muis,
blaf en hardloop soos ’n hond,
spring soos ’n springbok,
stamp soos ’n olifant.

2. Raai-speletjie
• Iemand kom na die middel
en doen ’n beweging. Die
klas raai die dier en doen die
beweging na.
• Die persoon wat reg raai, is
volgende in die middel.
• Koel af: raak die grond en
draai in die rondte. Herhaal.
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Dinsdag
Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

1. My nuus

2. Bespreek katte en rondloperdiere
1. Leer oor katte (8 min)
• Wat het jy van katte in die storie geleer?
(Katte het babakatjies na wie hulle baie
mooi kyk. Hulle jag vir kos. Hulle hou
hulleself skoon.)
• Was jy verras deur enige iets?
• Sal jy daarvan hou om ’n kat as troeteldier
te hê? Sê hoekom of hoekom nie. photo:
Teacher holding up a picture of a cat

2. In pare, gesels oor rondloperdiere en aannemings (7 min)
•
•
•
•

Gedeelde
Lees
(begrip)

Luister
en Praat

Wiskunde

Wat is ’n rondloperkat (of hond)?
Sal jy ooit ’n rondloperdier aanneem?
Vir wie sal jy eers moet vra?
As jy ’n troetelkat of -hond het, hoe sal jy die
dier versorg? Vertel vir jou maat.
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WEEK 3

GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

WEEK 3

Dinsdag

3. Grootboek: ’n Honger kat
1. Lees vir die klas: GB bladsy 12-15 (5 min)
2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Lees saam die flitskaarte (5 min)

4. Skuiling vir troeteldiere/Vind uit
1. Praat oor diereskuilings (huise)
• Hoekom is ’n skuiling/huis belangrik vir alle lewende
dinge?
• Watter tipe skuilings sien jy op hierdie bladsy? (party
is ongewoon)

2. Pas die dier by die skuiling:
LAB bladsy 61 (8 min)

2. Lees die Vind uit-vraag:
LAB bladsy 62 (5 min)

• Kom ons benoem die troeteldiere op die
bladsy. Watter van die diere ken jy?
• Skuilings moet aan ’n troeteldier se
behoeftes voorsien.
• Watter tipe skuiling
het elkeen van hierdie
troeteldiere nodig?
• Trek ’n lyn van die
troeteldier na die
skuiling.
• Kontroleer met jou
maat.

• Vind by die huis uit wat die antwoord is.
Vra ’n volwasse persoon om te help.
• Bring Vrydag die antwoord.

74

Dinsdag

WEEK 3

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Vryf jou maag en tik terselfdertyd op jou kop. Vinniger!

2. Sing ’n aksieliedjie
• Sing ’n liedjie en doen die aksies.

6. Gedeelde woordbou
2. Help leerders om die woorde op die
bord met die onderwyserskaarte te
bou: LAB bladsy 63 (13 min)

1. Knip die letterkaarte vir die week
uit: LAB bladsy 257 (7 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 64
(10 min)
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Dinsdag

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen onafhanklike
werk: LAB bladsye 74–80
(30 min)
Sien bladsy 61 vir besonderhede.

2. Groep C en D maak beurte op die mat met
leeskaart/storie: Leeswerk 1 (15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie voor soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

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

8. Teken ’n denkbeeldige troeteldier
1. Teken ’n denkbeeldige troeteldier:
LAB bladsy 65 (25 min)
• Kyk na hierdie denkbeeldige troeteldiere?
Hoe weet jy hulle is denkbeeldig? (aantal
bene, kleure, vorms)
• As jy ’n denkbeeldige troeteldier gehad het,
watter kleur sou dit wees? Hoeveel bene/
sterte/funksies sal dit hê?
• Teken jou denkbeeldige
troeteldier. Maak die
hele bladsy vol met jou
tekening.
• Moenie vergeet van jou
troeteldier se oë, neus,
mond, stert en bene nie.
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2. Berei voor om ’n denkbeeldige
troeteldier uit afvalmateriaal te
maak: LAB page 69 (5 min)
• Kyk na die denkbeeldige troeteldiere
op bladsy 69.
• Dink aan watter afvalmateriaal jy skool
toe kan bring om jou eie denkbeeldige
troeteldier te maak. (klei, klippie,
toiletrolletjie, papier, plastieksakke, tou,
ensovoorts).

Woensdag
Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Gedeelde
Lees
(dekodering)

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

WEEK 3

GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

Register

2021

Kalender

Vier verjaarsdae

Die weer

2. Wat ons troeteldiere vir ons doen
1. Bespreek hoekom ons troeteldiere het (5 min)
• Hoekom het ons troeteldiere? (ons hou van hulle, hulle help ons op
verskillende maniere)
• Hoe help troeteldiere ons soms? Wat doen hulle?

2. Werk in pare en wys: Praat oor elke illustrasie: LAB bladsy 66 (10 min)
• Vertel vir jou maat
wat in elke prentjie
gebeur. Hoe help
die troeteldier?
(gidshonde vir blinde
mense, vang rotte,
beskerm gesinne, gee
liefde, wees ’n vriend)
• Deel waaroor julle
gesels het met die res
van die klas.
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Woensdag

3. Grootboek: ’n Honger kat
1. Lees saam met die klas GB bladsy 12-15 (5 min)
2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Pas die flitskaarte by die woorde in die boek (5 min)

4. Gedeelde Skryf: Beskryf ’n troeteldier
1. Stel die opdrag bekend (5 min)
Berei vooraf ’n skryfraam voor (sien onder).
• Ons gaan vyf interessante sinne skryf wat ‘n troeteldier beskryf.

Opskrif: My Troeteldier
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________
5. ___________________
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WEEK 3

2. Skryf leerders se voorstelle op die bord (10 min)
• Kom ons besluit wat om te skryf:
1. Oor watter troeteldier sal ons skryf?
2. Wat eet die troeteldier?
3. Wat doen die troeteldier graag saam met jou?
4. Hoe lyk die troeteldier? (Hoe groot is dit? Watter kleur is dit?)
5. Watter geluid maak dit?
• Indien moontlik, hou hierdie sinne op die bord vir Donderdag se skryfles.

Opskrif: My Troeteldier

1. My troeteldier is ŉ …….
2. My troeteldier eet …….

3. My troeteldier hou daarvan om ……….
4. My troeteldier het ………….

5.	Die geluid wat my troeteldier maak,
is ……..

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Spring op die plek op jou nie-dominante been.
Tel jou spronge. Ruil bene om.

2. Balansering
• Gaan op een been op en af op terwyl jy op jou tone
staan. Ruil bene om. Probeer om dit met gevoude arms
te doen.
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Woensdag

6. Rymwoorde
1. Bou die rymwoorde: LAB bladsy 67
(15 min)

2. Handskrif: LAB bladsy 68

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen onafhanklike werk:
LAB bladsye 74–80 (30 min)
Sien bladsy 61 vir besonderhede.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min elk)
Groep E is op die mat die
leeskaart/storie: Leeswerk 1
• Stel vandag se leeskaart/
storie voor soos nodig.
• Leerders fluisterlees die
sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie
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Woensdag
Groep A is op die mat met die leeskaart/storie: Leeswerk 2
• Lees die sinne/ storie weer hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na die
leerders wat lees.

8. Maak ’n denkbeeldige troeteldier
1. Maak ’n denkbeeldige
troeteldier van afvalmateriaal:
LAB bladsy 69
• Dink aan hoe jy ’n denkbeeldige
troeteldier gaan maak.
• Dink aan die vorm van jou
troeteldier.
• Dink aan wat jy kan gebruik vir
bene, oë of ’n stert.
• Dink aan watter kleure jy sal
gebruik.

2. Wys en vertel ons van jou troeteldier
• Wanneer jy jou troeteldiere klaar gemaak het, gee vir hom/haar ’n naam.
• As ek jou kies, kan jy dit vir die klas wys.
• Verduidelik wat dit eet, drink en graag doen.
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Donderdag

WEEK 3

Oggendbyeenkoms

Onafhanklike
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

Uitvoerende
Kunste

1. My nuus

2. ’n Kleuterrympie
1. Sê die kleuterrympie (5 min)

2. Leerders sê saam. Gebruik
dieregeluide (10 min)

Die hondjie in die winkel
– Jaco Jacobs
Die hondjie in die winkel
het ‘n vlek op sy rug.

Die hondjie in die winkel
blaf en lek my gesig.

Die hondjie in die winkel
swaai sy stert vir my.

Pappa, kan ek assebliéf

hierdie oulike hondjie kry?
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• Ek sal dit weer reël vir reël sê.
• Probeer om saam met my te sê.
• Watter dieregeluid maak ons in
hierdie rympie?

Donderdag
3. Grootboek: ’n Honger kat
1. Lees saam met die klas (5 min)
2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Hersien die flitskaarte en sit hulle teen die woordmuur (5 min)

4. Teken en skryf oor ’n troeteldier
1. Lees weer die Gedeelde
Skryf
• Kom ons lees weer wat ons
oor ’n troeteldier geskryf het.
• Teken ’n prentjie van ’n
troeteldier in jou LAB.

Opskrif: My Troeteldier

1. My troeteldier is ŉ …….
2. My troeteldier eet …….

3. My troeteldier hou daarvan
om ……….
4. My troeteldier het ………….

5. Die geluid wat my troeteldier
maak, is ……..

2. Skryf oor ’n troeteldier: LAB bladsy 70
• Skryf ’n sin oor jou troeteldier.
• Klank die woorde waaroor jy onseker is.
• Moenie jou leestekens vergeet nie.
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WEEK 3

Donderdag

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Doen sterspronge.

2. Vriesdans
• Speel musiek en laat leerders dans. Wanneer jy die musiek
stop, moet hulle vries. Wie ook al beweeg terwyl die musiek
af is, moet tien sterspronge doen.

6. Onafhanklike woordbou
1. Gebruik kaarte vir vinnige
klankbenoeming (3 min)

2. Leerders gebruik kaarte om woorde
te bou: LAB bladsy 71 (12 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 72
(15 min)
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WEEK 3

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen onafhanklike
werk: LAB bladsye 74–80
(30 min)
Sien bladsy 61 vir besonderhede.

2. Groep C en D maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 2 (15 min elk)
• Lees weer die sinne/storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na hoe die leerders lees.

8. Uitvoerende Kunste: Gebruik ’n stel dierekaarte
1. Knip dierekaarte uit: LAB bladsy 259 (10 min)
• Knip die dierekaarte versigtig uit.
• Sit die kaarte in ’n koevert.
• Skryf jou naam op die koevert.

2. Pare: Voer dierebewegings op
(20 min)
• Gee vir jou maat ’n kaart.
• Hulle kyk na die kaart en voer daardie dier
op deur soos die dier te beweeg en die
gepaste geluid te maak.
• Die beste akteurs sal vir die klas opvoer.
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WEEK 3

Vrydag
Oggendbyeenkoms

Wiskunde

GBL en
Onafhanklike
Werk

Klanke en
Handskrif

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Gedeelde
Skryfwerk

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
2021

Register

Calendar

Celebrate birthdays

Weather

2. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Verduidelik die speletjie
•
•
•
•

Warm op: Doen 10 sterspronge.
Maak ’n kring. Gaan sit.
Ek sal ’n kat en ’n muis kies (albei staan op).
Die muis moet om die kring hardloop en gaan sit voordat die kat hom kan vang.
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Vrydag
2. Speel die Kat en muis-speletjie
• Wie ook al wen (kat of muis), kies die volgende twee kinders om te speel.
• Koel af: Almal staan op. Doen 10 stadige sterspronge. Skud jou hele lyf.

3. Wys ons skryfwerk
1. Wys dieretekeninge
• Maak beurte om jul tekeninge vir jul groep te wys.
• Verduidelik wat jy geteken het.
• Lees wat jy geskryf het.

2. Groepe: Vra vrae
• Maak beurte om ’n vraag oor die tekening te vra (twee vrae per tekening).
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WEEK 3

Vrydag

4. Vind uit/Onderwyser se storie
1. Leerders gee terugvoering
oor die Vind uit-vraag:
LAB bladsy 62 (5 min)
Antwoord: Soos alle reptiele, lê
Komodo-drake eiers met sagte
doppe. Hulle begrawe dit in
die grond. Hulle eiers broei agt
maande later uit.

2. Onderwyser se storie oor ’n troeteldier wat jy
as ’n kind gehad het (10 min)
• Vertel ’n storie oor ’n troeteldier wat jy as kind
gehad het (gebruik jou verbeelding indien nodig).
• Verduidelik hoe jy daarvoor gesorg het en hoe dit ’n
vriend vir jou was.

5. Klankspeletjie

Pare: Speel die speletjie: LAB bladsy 73
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WEEK 3

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen onafhanklike
werk: LAB bladsye 74–80
(30 min)
Sien bladsy 61 vir besonderhede.

2. Groep D en E maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 2 (15 min elk)
• Lees weer die sinne/storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na hoe die leerders lees.

7. Bewegingsinne
1. Verduidelik die bewegingsin

2. Pare: Voer ’n bewegingsin op

• Warm op: Sê die kleuterrympie oor die
hondjie saam.
• Lees die sin op die bord.
• Kyk as ek dit opvoer en die woorde sê. Ek
gaan soos ’n hond optree.
• Wie wil ook probeer?

• In pare, berei ’n beweginsin voor deur
hierdie patroon te gebruik.
• Ek sal sommige pare kies om dit vir die
klas op te voer.
• Koel af: Maak jou gesig skoon soos ’n kat
(met jou poot). Slaap soos ’n hond.

’n ____________
(dier of
troeteldier) eet/
praat/slaap/beweeg
soos hierdie ………
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WEEK 4

Goeie maniere

Oorsig van Week 4
GBL en Onafhanklike Werk
• 2 GBL-groepe per dag
• 8 OW-aktiwiteite per week

Hardoplees-storie
Zander, die astrante varkie
Paarwerk
Goeie manierewoorde

Gedig
Swaai jou arms rond

Gedeelde Lees
Zander, die
astrante varkie

Liggaamsopvoeding
(binne)
Beweging, balans en
aksieliedjies

Mondeling

Le
e

Groepbe
Lee gele
s

Tema:
Maniere
en verant
woordelikhede
Week 4:
Goeie
ns
maniere
v
k

ryfwerk
Sk

Lew

Gedeelde Skryf
Skryf ’n dialoog

aa
rdig
heid

e

e

Visuele Kunste
• Beloftekaartjie
• Goeie manieretuin

e
id

erk
sw

PE (outdoors)
• Volg die leierspeletjie
• Touspring/
eenbeentjie

Kla

n

Uitvoerende
Kunste
• Mimiek goeie
maniere
• Luister- en
praatstoel

Onafhanklike
Skryf
Teken en skryf
Aanvangskennis en Persoonlike en
Sosiale Welstand
• Goeie maniere in die klas
• ’n Kontrolelys vir goeie maniere
• Goeie/slegte maniere-scenario’s
• Onderwyser se storie: Om
onwaarhede te vertel
• Vind uit: Goeiemôre, Suid-Afrika!
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Klanke
Hersien ee

Handskrif
Oefen vier
keer per
week

Goeie maniere

WEEK 4

Voorbereiding
• Maak flitskaarte van hierdie sigwoorde:

maniere

groet

jammer

goeiem¹re

asseblief

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

Vroeë lees-aktiwiteite

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
Informele assessering: Vrydag se klanke-diktee. Merk deur robotrubriek te gebruik.

Woordeskat
Mondelinge woordeskat
maniere, respek, groet, ontsteld, astrant, varkie, beleefd, spyt, vra om verskoning, vra, beveel,
gejaag, praat, luister, vriendelikheid, leen, vat/steel, leuens, waarheid, take

Sigwoorde
maniere, groet, jammer, goeiemôre, asseblief

Klankwoorde
deel, weeg, deeg, heer, veer, geel, leeg, veel
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Maandag

WEEK 4

Oggendbyeenkoms

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

Luister
en Praat

Aanvangskennis
en PSW

GBL en
Onafhanklike
Werk

Liggaamsopvoeding

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

2021

Register

Kalender

Vier verjaarsdae

Die weer

2. Storietyd: Zander, die astrante varkie
1. Stel die storie bekend
• Dink jy dat dit belangrik is om mense te groet? Hoekom of
hoekom nie?
• Hoe groet jy mense? Wat sê jy?

2. Lees die storie hardop
3. Vra vrae
• Wat het jy uit die storie geleer?

Zander, die astrante varkie
Daar was eenmaal ’n jong varkie. Sy naam was Zander. Hy het baie slegte maniere gehad. “Jy
moet meer beleefd wees,” het sy ma gesê. Maar Zander het nie na sy ma geluister nie.
Eendag het hy honger gevoel, en na die boer se tuin toe geloop. Hy wou druiwe hê. Hy het
geweet dat varke nie in die boer se tuin toegelaat word nie.
In die tuin het Zander vir Donkie ontmoet. Donkie het hom beleefd gegroet. “Goeiemôre,
Zander, hoe gaan dit vandag met jou?” het hy gesê.
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Maar Zander het geantwoord: “Ek praat nie met ’n dom donkie nie. Jou ore is te lank.” Donkie
was ontsteld en het hartseer weggestap.
Daarna het Zander vir Padda ontmoet. Padda het hom beleefd gegroet. “Goeiemôre, Zander,
hoe gaan dit vandag met jou?” het hy gesê.
Maar Zander het geantwoord: “Ek sal nie met ’n lelike padda praat nie. Jou mond is te groot.”
Padda was ontsteld en het hartseer weggestap.
Toe het Zander vir Skilpad ontmoet. Skilpad het hom beleefd gegroet. “Goeiemôre, Zander,
hoe gaan dit vandag met jou?” het sy gesê.
Maar Zander het geantwoord: “Ek sal nie met ’n stadige skilpad praat nie. Jy stap soos ’n ou
man.” Skilpad was ontsteld en het hartseer weggestap.
Zander het die druiwe gesien en gulsig daarvan begin eet. Skielik het die boer hom gesien. Sy
hond het ook vir Zander gesien. Die hond het begin blaf. Hy het vir Zander gejaag.
Zander het so vinnig soos hy kon weggehardloop. Terwyl hy hardloop, het hy vir Skilpad
gesien. Hy het geroep: “Help! Help! Die hond gaan my vang en byt!”
Maar Skilpad het gesê: “Ek kan jou nie help nie. Ek is te stadig.”
Zander het so vinnig soos hy kon weggehardloop. Terwyl hy hardloop, het hy vir Padda
gesien. Hy het geroep: “Help! Help! Die hond gaan my vang en byt!”
Maar Padda het gesê: “Ek kan jou nie help nie. My mond is te groot.”
Zander het so vinnig soos hy kon weggehardloop. Terwyl hy hardloop, het hy vir Donkie
gesien. Hy het geroep: “Help! Help! Die hond gaan my vang en byt!”
Maar Donkie het gesê: “Ek kan jou nie help nie. Ek is te dom.”
Zander het gehardloop en gehardloop totdat hy by die heining gekom het. Net toe die hond sy
mond oopmaak om vir Zander met sy skerp tande te byt, het die klein, vet varkie ’n piepklein
gaatjie in die heining gesien en himself daardeur gewurm. Die hond het geblaf en gegrom en
geraas, maar hy kon nie deur die gaatjie in die heining kom nie.
Zander was spyt dat hy so onbeskof met al die diere was en het gesê: “Ek weet nou dat hulle
my sou gehelp het as ek beleefd teenoor hulle was.”

Mondelinge woordeskat
astrant: parmantig, vrypostig
varkie: ’n baie jong vark
maniere: hoe jy iets doen
beleefd: met mooi maniere
groet: om “Hallo” of “Goeiemôre” te sê en te vra “Hoe gaan dit met jou?” wanneer jy iemand
teëkom
ontsteld: ongelukkig en teleurgesteld
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3. Grootboek: ’n Kontrolelys vir goeie maniere
1. Verduidelik goeie maniere in
die klas (5 min)
• Wat is goeie maniere?
• Hoekom is dit belangrik om goeie
maniere te hê?
• Hoekom, dink jy,
moet ons goeie
maniere in
die klas hê?

2. Lees en rolspel: GB bladsy 16 (20 min)
• Wat is ’n kontrolelys?
• Kom ons lees die eerste punt op hierdie
kontrolelys. Wat beteken dit?
• Kan iemand dit vir my wys/rolspel?
• Hoekom is dit belangrik?
(Herhaal met elke punt.)

3. Merk af wat die meeste van die klas
doen (5 min)
• Kom ons merk die punt af as die meeste van
die klas dit doen.
• Ek sal elke punt weer lees. As jy dit doen,
steek jou hand op.

4. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Raak jou tone.
• Strek boontoe.

2. Speel Simon sê
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Maandag

WEEK 4

5. Klanke en Handskrif: Hersien ee
LAB bladsy 86

2

1. Stel die klank bekend (3 min)
• Verduidelik dat die klank met 2 letters geskryf
word. Dit is ’n dubbelklank.

1

2. Luister na en sê die klank (3 min)
• Let op wat jou mond doen en hoe dit klink.

3

3. Identifiseer woorde met die klank (4 min)
• Leerders verskaf meer woorde.

4. Letterhersiening (2 min)
4

• Lees die letters saam.
• Sê ’n letter – leerders wys daarna.

5. Lees die woorde vir ’n maat (3 min)

5

• Onderwyser kontroleer.

6. Voltooi in jou beste handskrif: LAB bladsy 87
• Gee aandag aan die plasing van die letters op die lyn, en spasiëring.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen onafhanklike werk:
LAB bladsye 101–107 (30 min)
Sien bladsy 85 vir besonderhede.
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Maandag

2. Groep A en B maak beurte op die mat met die leeskaart/storie:
Leeswerk 1 (15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie voor soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

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

7. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Verduidelik die speletjie
Warm op: Speel Doen dit, doen dat.
• In Volg my leier, moet jy doen wat die groepleier doen.
• Die leier kan verskillende aksies doen, byvoorbeeld, huppel, windmeul arms, spring, klap,
klik, en so aan.

2. Groepe: Volg my leier
• Stap in groepe om die skool.
• Die eerste groepleier is die kleinste leerder. Wanneer julle my fluitjie hoor, ruil leiers om.
Koel af: Staan stil. Speel Doen dit, doen dat met baie stadige bewegings.
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Dinsdag
Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Gedeelde
Lees
(begrip)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

WEEK 4

GBL en
Onafhanklike
Werk

1. My nuus

2. Rolspel goeie maniere
1. Praat oor maniere in die
storie oor Zander, die
astrante varkie (5 min)
• Hoe het elkeen van die diere
die varkie gegroet?
• Wat het die varkie vir die
diere gesê?
• Wat moes die varkie eerder
gesê het?
• Hoe dink jy het die diere gevoel?
• Watter les het die varkie geleer?

2. Werk in pare en wys: Rolspel
goeie maniere (10 min)
• Kies ’n goeie maniere-woord.
• Berei ’n rolspel voor waar julle wys
hoe om hierdie woord te gebruik.
• Doen julle rolspel vir ’n ander paar.
Laat hulle vir julle ook rolspel.

Goeie maniere-woorde
Goeiemôre
Asseblief
Dankie

Jammer
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Visuele
Kunste

WEEK 4

Dinsdag

3. Grootboek: Zander, die astrante varkie
1. Lees vir die klas: Grootboek bladsy 17-20 (5 min)
2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Lees saam die flitskaarte (5 min)

4. My kontrolelys vir goeie maniere
1. Lees die kontrolelys en merk die
goeie maniere af: LAB bladsy 88
(5 min)

2. Pare: Verduidelik vir jou maat (5 min)
• Gaan weer saam met jou maat deur
die lys.
• Verduidelik hoekom jy elke punt
afgemerk het.

• Hoe wys jy goeie maniere en
verantwoordelikheid by die huis?
• Ek sal die kontrolelys
lees. Soos ek elke
punt lees, dink oor jou
gedrag hierdie week.
• Merk die punt as jy
reggekry het om dit
te doen.

3. Lees die Vind uit-vraag: LAB bladsy 89 (5 min)
• Vind by die huis uit wat die antwoord is. Vra ’n volwasse persoon
om te help.
• Bring Vrydag die antwoord.
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Dinsdag

WEEK 4

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Maak jou vingers oop en toe soos ’n flikkerende lig.
• Skud gewrigte.

2. Doen ’n aksieliedjie

6. Gedeelde woordbou
2. Help leerders om die woorde met
die onderwyserskaarte op die bord
te bou: LAB bladsy 90 (13 min)

1. Knip die letterkaarte vir die week
uit: LAB bladsy 261 (7 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 91
(10 min)
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WEEK 4

Dinsdag

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen onafhanklike
werk: LAB bladsye 101–107
(30 min)
Sien bladsy 85 vir besonderhede.

2. Groep C en D maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 1 (15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie voor soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

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

8. Maak ’n beloftekaartjie
1. Verduidelik wat ’n beloftekaartjie is: LAB bladsy 92 (5 min)
• Wat is ’n belofte? Het jy al ooit ’n belofte gemaak?
• ’n Ander woord vir belofte, is ’n eed.
• ’n Beloftekaart herinner ons aan iets wat ons belowe om te
probeer doen.
• Jy kan ’n beloftekaartjie in jou sak hou.

2. Maak ’n beloftekaartjie: LAB bladsy 92 (25 min)
• Kies ’n eed wat jy graag op ’n kaartjie wil skryf. Dit moet iets
wees wat jy soms vergeet om te doen.
• Gaan na die uitknipbladsy.
• Skryf jou belofte op die lyntjies op die kaartjie.
• Versier jou kaartjie.
• Knip dit uit om te hou.
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Woensdag
Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

WEEK 4
Gedeelde
Lees
(dekodering)

GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

Register

2021

Kalender

Vier verjaarsdae

2. Goeie maniere-scenario’s
1. Lees die spraakborrels: LAB bladsy 93 (5 min)
• Gee vir my ’n voorbeeld van jou eie goeie maniere of
verantwoordelikhede hierdie week.
• Het enige iemand ’n voorbeeld van slegte maniere of onvriendelikheid
gesien? (Noem die persoon Borrels. Moenie hulle regte naam
gebruik nie!).
• Kyk na die prentjies. Elkeen wys ’n scenario van goeie of slegte maniere.
• Luister terwyl ek die spraakborrels vir elke scenario lees.

2. Pare: Praat oor elke
scenario (10 min)
• Praat oor elke scenario.
Sê of dit goeie of slegte
maniere is.
• Bespreek hoekom julle
so sê.
• Ons sal na die tyd saam
met die klas weer hier
deurgaan.
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WEEK 4

Woensdag

3. Grootboek: Zander, die astrante varkie
1. Lees saam met die klas (5 min)
2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Pas die flitskaarte by die woorde in die boek (5 min)

4. Gedeelde Skryf: Dialoog
1. Wys vir leerders die skryfraam en verduidelik die formaat (3 min)
Berei vooraf die dialoogskryfraam voor.
• Dis hoe ons skryf wanneer twee
mense met mekaar praat.
• Eers skryf ons die name van die
mense wat praat:
Volwassene:
Kind:
• Dan skryf ons wat elkeen sê langs hul
naam.
• Oefen in pare. Maak beurte om die
volwassene en die kind te wees.
Groet mekaar.

Opskrif:

1.	Volwassene:
_________________
2.	Kind:
_________________
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Woensdag
2. Vul leerders se voorstelle in (12 min)
•
•
•
•

Ons gaan skryf wat mense vir mekaar sê wanneer hulle groet.
Wat sê die volwassene om die kind te groet? Vul dit in.
Hoe behoort die kind die groet te beantwoord? Skryf wat die kind sê.
Indien moontlik, hou hierdie groetwoorde op die bord vir Donderdag se skryfles.

Opskrif: Groet

1.	
Volwassene: Goeiemôre…...
Hoe gaan dit vandag met jou?
2.	
Kind: Dit gaan goed met my,
dankie.
Hoe gaan dit met jou, meneer/
mevrou?

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Marsjeer op die plek, terwyl jy jou knieë met die
teenoorgestelde elmboog raak.

2. Balansering
• Balanseer op jou nie-dominante been, terwyl jy jou arms
gekruis hou.
• Herhaal met jou dominante been.
• Herhaal, maar gebruik jou arms om te help met balans.
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WEEK 4

6. Rymwoorde
1. Bou die rymwoorde:
LAB page 94 (15 min)

2. Handskrif: LAB bladsy 95

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen onafhanklike werk:
LAB bladsye 101–107 (30 min)
Sien bladsy 85 vir besonderhede.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min elk)
Groep E op die mat met die leeskaart/storie: Leeswerk 1
• Stel vandag se leeskaart/storie
voor soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/
storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

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

104
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Groep A op die mat met die leeskaart/storie: Leeswerk 2
• Lees die sinne/ storie weer hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na die leerders wat lees.

8. Maak blomme vir ’n goeie maniere-tuin
1. Skryf woorde en kleur in: LAB bladsy 96 (15 min)
• Kom ons lees die woorde.
• Skryf die woorde in die blomme.
• Kleur jou blomme met pragtige kleure in. Elke blomblaar kan ’n ander
kleur wees.

2. Leerders maak hul
eie blomme (15 min)
• Gee vir elke leerder ’n
skoon vel papier.
• Sê vir hulle om ’n blom
te teken en ’n woord
daarin te skryf.
• Knip dit uit en sit dit
teen die muur.
• Hoe sal dit jou help om
hierdie tuin te hê?
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WEEK 4

Donderdag

WEEK 4

Oggendbyeenkoms

Onafhanklike
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

1. My nuus

2. Aksierympie

Kom ons begin ons dag

Goeie more almal!

Die dag het pas begin.
Goeie more almal!

Is julle gereed vir pret?
Hoe voel julle vandag?

Is julle gereed vir werk
en speel?

Hoe voel julle vandag?
Wat hoor ek jou sê?
(Doen ‘n luisteraksie)

(Dit gaan goed, dankie
juffrou)

(Kinders doen al die
volgende aksies saam
met jou)

Swaai jou arms rond.
Swaai jou arms rond.
Spring in die lug!
Gaan sit op die grond.
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Uitvoerende
Kunste

Donderdag

WEEK 4

3. Grootboek: Zander, die astrante varkie
1. Lees saam met die klas
2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy
3. Hersien die flitskaarte en sit hulle teen die woordmuur

4. Teken en skryf ’n groet
1. Lees weer die Gedeelde Skryf
(2 min)

2. Onafhanklike skryf:
LAB bladsy 97 (13 min)

• Kom ons lees die dialoog.
• Dink aan ’n persoon van wie jy hou. Is dit
’n kind of ’n volwassene?
• Dink aan hoe jy hulle sal groet.

• Teken ’n prent van die persoon van wie jy
hou.
• Skryf jou groet onder die prent.
• Kontroleer leestekens en spelling.

Opskrif: Groet
1.	Volwassene:
Goeiemôre…...
Hoe gaan dit
vandag met jou?

2.	Kind: Dit gaan
goed met my,
dankie.
Hoe gaan dit
met jou, meneer/
mevrou?
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5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Sit jou hande op jou ribbes.
• Asem in deur jou neus op die telling van 5. Maak jou
borskas so groot as moontlik.
• Hou jou asem vir 5 tellings. Asem stadig deur jou mond
uit. Hou jou masker op!

2. Maak draaibewegings af en dan op
• Speel musiek indien moontlik.
• Gebruik jou arms.
• Doen dit vinnig, dan stadig.

6. Onafhanklike woordbou
2. Leerders gebruik kaarte om woorde
te bou: LAB bladsy 98 (12 min)

1. Gebruik kaarte vir vinnige
klankbenoeming (3 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 99
(15 min)
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WEEK 4

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen onafhanklike
werk: LAB bladsye 101–107
(30 min)
Sien bladsy 85 vir besonderhede.

2. Groep B en C maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 1 (15 min elk)
• Lees weer die leeskaart/storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na leerders wat lees.

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

8. Mimiek goeie maniere
1. Gee die taak

2. Pare of groepe: Oefen en bied vir
die klas aan

• Warm op: Kopieer wat ek doen sonder
om te praat (mimiek ’n reeks aksies: klap,
raak jou skouers, skud jou kop, klap jou
hande).
• Wanneer jy aksies doen, maar nie praat
nie, sê ons jy mimiek. Jy sal ’n scenario
mimiek en ons sal raai wat gebeur.
• Dit moet goeie maniere en
verantwoordelikheid wys.

• Dink oor ’n algemene situasie (om jou
water te mors, om laat by die skool op te
daag, ’n speletjie te speel, nie ’n potlood
te hê nie).
• Dink aan wat jy in daardie situasie sal
doen, en voer dit op sonder om te praat.
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Oggendbyeenkoms

Wiskunde

GBL en
Onafhanklike
Werk

Klanke en
Handskrif

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Gedeelde
Skryfwerk

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

Register

2021

Kalender

Vier verjaarsdae
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2. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Maak beurte

2. Touspring

• Vir vandag se speletjies sal ons in ’n ry
staan en wag en beurte maak.
• Die helfte van die klas sal touspring en die
ander helfte sal “hopscotch” speel.

• Maak beurte om die tou te swaai en
te spring.
• As jy mis spring, val weer agter in die
ry in.
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Vrydag
3. Eenbeentjie
• Spring binne-in elke
vierkant (demonstreer).
• Elke persoon kry ’n
beurt en val dan weer
agter in die ry in.

3. Wys jou tekening
1. Pare: Kontroleer sinne: LAB bladsy 97 (7 min)
• Kontroleer mekaar se sinne.
• Merk (in potlood) hoofletters en punte.
• Merk elke woord wat reg gespel is.

2. Pare: Verduidelik tekening (8 min)
• Verduidelik vir wie jy geteken het
en hoekom jy daardie persoon
gekies het.
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4. Vind uit/Onderwyser se storie
1. Leerders gee terugvoering oor die
Vind uit-vraag: LAB bladsy 89 (5 min

2. Onderwyser se storie (10 min)
• Het jy al ooit iets verkeerds gedoen?
Het jy om verskoning gevra?
• Vertel ’n storie oor ’n meisie wat stories
oor ’n ander kind vertel het. Vertel hoe
die ander kind gevoel het en hoe die
meisie om verskoning gevra het en hulle
weer maats was.

Antwoorde:
Good morning (English)
Goeiemôre (Afrikaans)
Lotjhani (Ndebele)
Molweni (Xhosa)
Sawubona (Zulu en Siswati)
Thobela (Sepedi)
Dumela (Sesotho en Setswana)
Matsheloniavhudi (Tshivenda)
Avuxeni (Xitsonga)
Kyk na hierdie video om te sien hoe om
Hallo in gebaretaal te wys: https://www.
realsasl.com/recent-videos/video/922-hello

5. Diktee
1. Sê die woorde een op ’n slag (3 min
per woord)

peer
been

2. Leerders skryf woorde:
LAB bladsy 99

seep
leer
bees
112
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WEEK 4

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen onafhanklike
werk: LAB bladsye 101–107
(30 min)

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

Sien bladsy 85 vir besonderhede.

• Lees weer die storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na leerders wat lees.

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

7. Praat- en luisterstoele
1. Kry die stoele gereed

2. Maak beurte op elke stoel

• Warm op: Sê ’n klaprympie
• Gee vir elke paar twee stukkies papier. Sê vir
hulle om op die een Praat te skryf en ’n mond
te teken, en op die ander een Luister te skryf
en ore te teken.
• Pare sit hul stoele so dat hulle na mekaar kyk
en sit een papier op elke stoel.
• Wanneer jy op die luisterstoel sit, luister jy.
• Wanneer jy op die praatstoel sit, praat jy.

•
•
•
•
•
•

Luister

Praat
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Elkeen sit op ’n stoel.
Prater: Vertel ’n storie vir jou maat.
Luisteraar: Luister na die storie.
Ek sal vir julle sê wanneer om te stop.
Ruil stoele om.
Koel af: Sê weer die klaprympie. Skuif
saggies julle stoele terug.

WEEK 5

Dele van ‘n plant

Oorsig van Week 5
Hardoplees-storie
Ons skooltuin

GBL (en Onafhanklike Werk
• 2 GBL-groepe per dag
• 8 OW-aktiwiteite per week

Paarwerk
Oop vrae

Gedig
Ek’s ’n boontjiesaadjie

Liggaamsopvoeding
(binne)
Beweging, balans en
aksieliedjies

va

ard
igheid

Le
e

ryfwerk
Sk

Gedeelde Skryf
Skryf ’n volgorde
(boontjiesaad)

nk

e

Groepbe
Lee gele
s

ns

e

Uitvoerende
Kunste
• Musiekspeletjies
• Beweeg saam
met musiek

Tema:
Plante
en sade
Week 5:
Dele van ‘n
plant

Lew

Visuele Kunste
• Groenteafdrukke (maak
afdrukke)
• Potloodskets
van ’n plant

Mondeling

e
id

erk
sw

Liggaamsopvoeding
(buite)
• Boontjiesakspeletjies
• Hardloop met ’n
plant

Gedeelde Lees
My boontjieplant

Kla

Onafhanklike
Skryf
Orden drie sinne
Aanvangskennis &
Persoonlike en Sosiale
Welstand
• Volgorde van hoe ‘n
boontjiesaad groei
• Dele van ’n plant (byskrifte)
• Wat plante nodig het (pas)
• Vind uit: Stinkblomme
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Klank
oo

Handskrif
Oefen vier
keer per
week

Dele van ‘n plant

WEEK 5

Voorbereiding
• Maak flitskaarte van hierdie sigwoorde:

blare

groei

plant

sade

grond

• Toerusting wat jy nodig het:
–– ’n hele plant (’n onkruid)
–– ’n pakkie boontjiesade
–– polistireenhouers of ou pierings (kinders kan gevra word om dit te bring)
–– koerantpapier wat in kleiner vierkante geknip is, ongeveer die grootte van die houers/pierings
–– blikkies, koppies of ’n gieter om die koerant elke dag mee nat te maak
–– houers om plante in te kweek (skoon blikkies, potjies, jogurtbakkies)
–– grond en klippies
–– boontjiesakkie/tennisbal vir elke groep

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

Vroeë lees-aktiwiteite

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

Woordeskat
Mondelinge woordeskat
water, warmte, groei, tuin, vensterbank, sonlig, klippies, pot, blom, vrug, blaar, blare, sade,
piering, polistireenhouer, gieter, heerlik, vars, rye, ondersteun, ondergronds, bogronds, afdruk,
stempel
Sigwoorde
blare, plant, groei, sade, grond
Klankwoorde
boot, toon, noot, boom, oop, poot, loop, foon
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Liggaamsopvoeding

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister
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Register
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Vier verjaarsdae

2. Storietyd: Ons skool se groentetuin
1. Stel die storie bekend
• Het jy al ooit ’n plant gekweek?
• Watter plant sal jy graag wil kweek? Hoekom?

2. Lees die storie hardop
3. Vra vrae
• Dink jy dat dit maklik of moeilik is om boontjieplante
te kweek? Sê hoekom.
• Dink jy dat die groente wat ons kweek beter is as
die groente wat ons by die winkel koop? Hoekom?
Hoekom nie?

116
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Maandag

WEEK 5

Ons skool se groentetuin
My naam is Neo en ek wil jou vertel van my skool se lieflike groentetuin. Ons kweek mielies,
spinasie, wortels, kool, beet, pampoen, aartappels en boontjies in ons tuin. Ek is in graad 1
en my klas het ’n paar boontjieplante vir die tuin gekweek. Ek gaan nou vir jou sê wat ons
gedoen het.
Eers het my juffrou vir ons elkeen drie boontjiesade gegee. Ons het dit op pierings gesit
en met ’n stukkie nat koerantpapier bedek. Ons het ons pierings in die son op die klas se
vensterbank gesit. Ons het ons boontjiesaadjies nat gehou en gesien hoe ’n klein worteltjie
uitgroei. Toe het daar ’n klein stingeltjie en twee klein blaartjies uitgekom.
Toe ons boontjieplant meer blare gekry het, het ons klippe, leë boksies of potjies en ’n bietjie
grond klas toe gebring. Ons het klippe op die bodem van die potte gesit en grond bo-op gesit.
Toe het ons ons boontjieplante in ons potte geplant.
Ons het hulle water gegee en hulle in die son buite die klaskamer gesit. Ons het geweet dat
blare son nodig het. Ons het elke dag die plante natgemaak en die plante het groter en groter
gegroei. Gou was dit tyd om hulle in die tuin te plant.
Ons het stokke en tou skool toe gebring. Ons het ons boontjieplante in ’n ry in die skooltuin
geplant. Ons het stokke al langs die ry ingesteek. Ons het die boontjieplante se stingels met
tou aan die stokke vasgemaak. Die boontjieplante het groot geraak en selfs meer blare en ook
blomme gekry. Ons was opgewonde om die blomme te sien, want ons het geweet dat daar
binnekort boontjies sou wees. Die blomme het afgeval en die boontjies het begin vorm.
Toe die boontjies groot genoeg was, het ons gehelp om die boontjies te pluk. Die middagetemammas het die boontjies saam met ander groente uit die tuin in die groentesop gesit. Dit
was heerlik. Ons het die sop elke week vir middagete geniet.

Mondelinge woordeskat
wortel: die deel van ’n plant wat in die grond groei en kos en water vir die plant vind
plant: ’n lewende ding wat in grond groei, en wat ’n stingel, blare en ’n wortel het
saad: die klein, harde deeltjie van ’n plant waaruit ’n nuwe plant sal groei
grond: ’n laag van die oppervlak waarin plante groei
heerlik: baie lekker
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Maandag

3. Grootboek: Hoe ’n boontjieplant groei
1. Kyk na ’n plant (5 min)
• Watter dele van die plant ken jy? Is hulle bogronds
of ondergronds?
• Elke deel het ’n doel.
• Plaas die plant in water om môre te gebruik.

2. Lees die fases van groei:
GB bladsy 21 (10 min)
• Kom ons lees oor hoe ’n plant
groei.
• Jy begin met ’n saadjie (wys ’n
regte saadjie).

3. Pare/groepe: Kweek ’n boontjieplant: (15 min)
• Demonstreer: plaas ’n stukkie koerantpapier op die
bordjie, sit 1-3 saadjies bo-op, bedek dit met 3-4 lagies
papier, maak goed nat.
• Deel toerusting uit.
• Leerders berei hulle saadjies voor.
Gee die kinders elke dag 5 minute om na hul saadjies te
kyk en dit nat te maak.

4. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Maak klein sirkelbewegings met elke voet.
• Verander rigting.

2. Speel Simon sê
• Spring 3 keer stadig op die plek, spring 4 keer vinnig op die plek.
• Stap 3 tree agteruit op jou hakke, stap dan 3 tree vorentoe met jou
dominante been oorgekruis.
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5. Klanke en Handskrif: oo
LAB bladsy 113 (15 min)

2

1. Stel die klank bekend (3 min)
• Verduidelik dat die klank met 2 letters geskryf
word. Dit is ’n dubbelklank.

1

2. Luister na en sê die klank (3 min)
• Let op wat jou mond doen en hoe dit klink.

3

3. Identifiseer woorde met die klank (4 min)
• Leerders verskaf meer woorde.

4. Letterhersiening (2 min)
4

• Lees die letters saam.
• Sê ’n klank – leerders wys daarna.

5. Lees die woorde vir ’n maat (3 min)

5

• Onderwyser kontroleer.

6. Voltooi in jou beste handskrif: LAB bladsy 114
• Gee aandag aan die plasing van die letters op die lyn, en spasiëring.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen onafhanklike werk:
LAB bladsy 128-134 (30 min)
Sien bladsy 109 vir besonderhede.
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2. Groep A en B maak beurte op die
mat met die leeskaart/storie: Leeswerk 1
(15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie voor soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.
Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

7. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Demonstreer maniere om ’n
boontjiesakkie of tennisbal
te gooi
• Demonstreer hoe
boontjiesakkies/balle gegooi kan
word:
–– onder die hand deur/oor die
hand
–– met linkerhand/regterhand
–– onder die been deur

2. Groepe: Boontjiesakspeletjies
• Gee vir elke groep ’n
boontjiesakkie of bal.
• Laat hulle dit op verskillende
maniere vir mekaar gooi.
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Dinsdag
Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Gedeelde
Lees
(begrip)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

1. My nuus

2. Vrae vir persoonlike opinie
1. Pare: Oop vrae (8 min)
Leerders maak beurte om vrae te beantwoord
en om na antwoorde te luister.
• Watter groente sal jy graag wil kweek?
• Wat sal jy graag met die groente wil doen?
• Van watter groente hou jy die meeste?
Waar kry jy dit?
• Dink jy dit is ’n goeie ding om kos self
te kweek? Verduidelik hoekom.

2. Leerders gee terugvoering
aan die hele klas (7 min)
• Kom ons deel ’n paar van ons antwoorde.
• As ek jou roep, kom vertel jy wat
jou maat gesê het. Jy gaan mooi
moet luister om dit te doen.
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Dinsdag

3. Grootboek: My boontjieplant
1. Lees vir die klas: GB bladsy 22-25 (5 min)
2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Lees saam die flitskaarte (5 min)

4. Dele van ’n plant/Vind uit
1. Skryf byskrifte by die dele van ’n plant:
LAB bladsy 115 (5 min)
• Hersien die dele van die hele plant wat jy klas toe
gebring het.
• Kyk in jou LAB. Ek sal die byskrifte lees.
• Trek ’n lyn vanaf die byskrif tot by die regte deel
van die plant.

2. Identifiseer dele wat ons eet:
LAB bladsy 115 (5 min)

3. Lees die Vind uit-vraag:
LAB bladsy 116 (5 min)

• Kyk nou na die ses groentes. Wat is hulle?
• Watter deel van hierdie plant eet ons?
• spinasie (blare), blomkool
(blom), tamatie, boontjie
(vrug), wortel (wortel),
seldery (stingel)

• Vind die antwoord by die huis uit. Vra
’n volwasse persoon om te help.
• Bring Vrydag die antwoord.
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5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
2. Sing en doen aksies vir ’n rympie

6. Gedeelde woordbou
2. Help leerders om die woorde
op die bord te bou, deur die
onderwyserskaarte te gebruik:
LAB bladsy 117 (13 min)

1. Knip die letterkaarte vir die week
uit: LAB bladsy 265 (7 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 118
(10 min)
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen onafhanklike
werk: LAB bladsy 128-134
(30 min)
Sien bladsy 109 vir besonderhede.

2. Groep C en D maak beurte op die mat met die
leeskaart/storie: Leeswerk 1 (15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie voor soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

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

8. Blaarafdrukke
1. Demonstreer hoe om blaarafdrukke te maak:
LAB bladsy 119 (5 min)
• Wys hoe om die blaar in die verf te doop en te stempel.
• Wys watter tipe patroon gemaak kan word.

2. Druk ’n blaarpatroon af
• Gee vir elkeen ’n blaar.
• Kinders maak blaardrukpatrone.
Alternatief:
• Teken ’n patroon van groente in
die LAB.
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Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

WEEK 5
Gedeelde
Lees
(dekodering)

GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

Register

2021

Kalender

Vier verjaarsdae

2. Orden die stadiums hoe ’n plant groei
1. Orden die stadiums hoe ’n plant groei: LAB bladsy 120 (10 min)
•
•
•
•
•

Hersien hoe ’n boontjieplant groei (GB bladsy 21)
Kyk na jou LAB bladsy. Hierdie prente is in die verkeerde volgorde.
Ek sal lees wat elkeen sê.
Watter een sal jy eerste/tweede sit, en so aan.
Watter byskrif sal jy onder elkeen skryf?

2. Pare: Versorging van plante (5 min)
• Kontroleer met jou maat of jy reg is.
• Maak beurte om te verduidelik wat in elke
prentjie gebeur.
• Verduidelik vir jou maat hoekom ons nie
klein plantjies moet beskadig nie.
• Praat oor hoe belangrik dit is om plante te
kweek en te versorg.
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3. Grootboek: My boontjieplant
1. Lees saam met die klas: BB bladsy 22-25 (5 min)
2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Pas die flitskaarte by die woorde in die boek (5 min)

4. Gedeelde Skryf: Skryf in volgorde
1. Berei vooraf die formaat
voor (5 min)
• Wat is die opskrif?
• Hoeveel sinne sal ons skryf?
• Onthou wat eerste, tweede en
derde gebeur het.

Opskrif: Hoe ‘n
boontjiesaad groei

1. __________________
2. __________________
3. __________________
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2. Skryf kinders se voorstelle (10 min)
• Wat groei eerste?
• Wat het volgende gegroei?
• Wat het volgende gegroei?

Opskrif: Hoe ‘n
boontjiesaad groei

1. Eers groei die wortel.

2. Dan groei die stingel.
3. Dan groei die blare.

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Raak tone, strek na die plafon.

2. Balanseer
• Eers op een been, dan op die ander.
• Eers met en dan sonder arms om te stabiliseer.
• Balanseer terwyl jy op jou tone staan.
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6. Rymwoorde
1. Bou die rymwoorde: LAB bladsy 121
(15 min)

2. Handskrif: LAB bladsy 122 (15 min)

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen onafhanklike werk:
LAB bladsy 128-134 (30 min)
Sien bladsy 109 vir besonderhede.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min elk)
Groep E op die mat met die
leeskaart/storie Leeswerk 1
• Stel vandag se leeskaart/
storie voor soos nodig.
• Leerders fluisterlees die
sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie
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Groep A op die mat met die leeskaart/storie: Leeswerk 2
• Lees die leeskaart/storie weer hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na die leerders wat lees.

8. Teken ’n plant
1. Natuuruitstappie om voorbeelde te kry
• Gaan op ’n kort natuuruitstappie om plante te vind om te teken. Vat jou
LAB en ’n skerp potlood saam.
• Moenie die plant afpluk nie.

2. Teken ’n plant:
LAB bladsy 123
• Kies ’n deel van die plant om te
teken (blaar, blom, saad). Kyk
mooi daarna.
• Probeer om die deel van die
plant presies oor te teken.
• Kleur jou prentjie in met die
kleure wat jy sien.
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WEEK 5

Oggendbyeenkoms

Onafhanklike
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

1. My nuus

2. Aksierympie
1. Leer en sing die aksierympie
• Wat gebeur in die rympie?

Ek’s ‘n boontjiesaadjie
Ek’s ’n boontjiesaadjie
Klein en rond

(Krul op op die vloer)
Plant my, plant my
In die grond.

(Staan op, doen die spit-aksie)
Maak my nat, maak my nat

(Rolspel om ’n plantjie nat te maak)
Voeg baie sonskyn by!

(Strek hande wyd uit om baie sonskyn te wys)
En jy sal sien hoe ek sal groei
So groot en lank soos jy!

(Staan regop met hande omhoog)
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Donderdag
3. Grootboek: My boontjieplant
1. Lees saam met die klas: GB bladsy 22-25 (5 min)
2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Hersien die flitskaarte en sit hulle teen die woordmuur (5 min)

4. Skryf sinne in volgorde
1. Lees weer die sinne: LAB bladsy 124 (5 min)
•
•
•
•

Luister terwyl ek die drie sinne in die LAB lees.
Is hulle in die korrekte volgorde?
Watter een moet eerste/tweede/derde kom?
Wat is fout met hierdie sinne (leestekens)?

2. Onafhanklike skryf (10 min)
• Skryf die sinne in die regte
volgorde in julle boeke en vul
die hoofletters en punte in.
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5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Maak figuur 8-bewegings met jou arms.

2. Flikker jou hande oop en toe soos ’n
flikkerende lig.
• Raak duime aan elke vinger op sy beurt. Herhaal.

3. Maak vuiste en maak hulle oop.
• Frommel met elke hand ’n stukkie afvalpapier op en stryk
dit weer plat.

6. Onafhanklike woordbou
2. Leerders gebruik kaarte om woorde
te bou: LAB bladsy 125 (12 min)

1. Gebruik kaarte vir vinnige
klankbenoeming (3 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 126
(15 min)

132

Donderdag

WEEK 5

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen onafhanklike
werk: LAB bladsy 128-134

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

Sien bladsy 109 vir besonderhede.

• Lees weer die leeskaart/storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na hoe die leerders lees.

8. Musiekspeletjies
1. Speletjie: Musiekstandbeelde (15 min)
• Speel musiek.
• Leerders beweeg of dans on tyd op die musiek.
• As die musiek stop, moet hulle stilstaan.
• As iemand beweeg, moet hulle gaan sit.
Speel tot daar net ‘n paar kinders oorbly, en raak
strenger met elke rondte.

2. Klap/stamp ritmes (15 min)
• Gebruik dieselfde musiek.
• Klein groepies klap/klik/stamp
die ritme.
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2021
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Die weer

2. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Hardloop met ‘n plant

2. Gee instruksies vir verskillende
bewegings

• Wys vier verskillende plante rondom die
skool uit: ’n groot boom, ’n groentetuin,
’n rankplant teen die heining, gras op die
veld, ens.
• Vertel vir leerders waarheen om te
hardloop: na die groot boom, na die
groentetuin, ens.

•
•
•
•
•
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Hop na die rankplant toe.
Spring na die boom toe.
Stap agteruit na die groentetuin toe.
Loop op jou tone na die gras toe.
Huppel na die klein boompie toe.

Vrydag
3. Kontroleer jou maat se skryfwerk
1. Pare: Lees en kontroleer volgorde: LAB bladsy 124 (5 min)
• Lees jou maat se sinne.
• Kontroleer volgorde van mekaar se sinne.

2. Pare: Kontroleer
leestekens:
LAB bladsy 124 (10 min)
• Kyk na die bord.
• Kontroleer jou maat se
gebruik van leestekens.

Eers groei die
wortel.
Dan groei die
stingel.

Dan groei die blare.

4. Vind uit/Onderwyser se storie
1. Leerders gee terugvoering
oor die Vind uit-vraag:
LAB bladsy 116 (5 min)
• Praat oor hoe jy die antwoorde
uitgevind het.

2. Onderwyser se storie (10 min)
• Vertel ’n storie met ’n plante-tema,
byvoorbeeld, die reuse pampoen/
die vet aartappel

Antwoord: Bye is
die belangrikste
insekte vir
bestuiwing. Hulle
bestuif baie van
die gewasse wat
ons eet. Ander
insekbestuiwers is
perdebye, motte,
skoenlappers en miere.
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Vrydag

5. Klankspeletjie
Pare: Speel die speletjie: LAB bladsy 127
Gebruik BalaWande-dobbelsteen.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen onafhanklike werk:
LAB bladsy 128-134 (30 min)
Sien bladsy 109 vir besonderhede.

2. Groep D en E maak beurte op die mat met die leeskaart/storie:
Leeswerk 2 (15 min elk)
• Lees weer die leeskaart/
storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam
met ’n maat.
• Onderwyser luister na
hoe die leerders lees.
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WEEK 5

7. Beweeg saam met musiek
1. Pas bewegings by musiek (20 min)
• Neem vooraf 3-4 verskillende tipes musiek op jou selfoon op: vinnig/stadig, opgeruimd,
klassiek, marsmusiek.
• Speel verskillende tipes musiek.
• Leerders luister mooi en beweeg verskillend op elke tipe musiek.

2. Kinders tree vir die klas op (10 min)
• Herhaal, kies elke keer ander kinders om met elke tipe musiek op te tree (probeer om vir elke
kind ’n beurt te gee, of laat hulle in groepe optree).
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Hoekom ons plante nodig het

Oorsig van Week 6
GBL en Onafhanklike
Werk
• 2 GBL-groepe
per dag
• 8 OW-aktiwiteite
per week

Hardoplees-storie
Jan en die
boontjierank

Paarwerk
Oop vrae

Gedig
Jan en die boontjierank

Liggaamsopvoeding
(binne)
Speletjies, rympies
en liedjies

Le
e

ryfwerk

Groepbe
Lee gele
s

Tema:
Plante en
sade
Week 6:
Hoekom ons
plante nodig
ns
het
va

Kla

Uitvoerende Kunste
Klas- en
groepdramatisering

nk

e

e

ard
igheid

Gedeelde Skryf
Storiekaart

Sk

Lew

Visuele Kunste
• Towersade (patrone)
• My towerplant
(tekening)

Mondeling

e
id

erk
sw

Liggaamsopvoeding
(buite)
• Stel ’n
hindernisbaan op
• Reuswegkruipertjie
(speletjie)

Gedeelde Lees
Jan en die
boontjierank

Onafhanklike Skryf
Boekversorgings
tekening en -reël

Aanvangskennis en Persoonlike
en Sosiale Welstand
• Soorte plante
• Hoekom het ons plante nodig?
(pas)
• Vergelyk plante (tabel)
• Vind uit: Kremetartbome

Klanke
Hersien oo
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Handskrif
Oefen vier
keer per
week

Hoekom ons plante nodig het

WEEK 6

Voorbereiding
• Bring saadjies vir Visuele Kunste op Dinsdag.
• Maak flitskaarte van hierdie sigwoorde:

boontjie

boontjierank

hen

reus

geklim

Gids tot Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
GBL: 2 x 15 minutes per groep
Maandag

Vroeë lees-aktiwiteite

Dinsdag

Woensdag

OW: 8 aktiwiteite

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
Informele assessering: Vrydag klanke-diktee. Gebruik die robot-rubriek om te assesseer.

Woordeskat
Mondelinge woordeskat
reus, boontjierank, verkoop, hen, tower, lank, sterk, humeur, goue, struik, kruie, rankplant,
grondbedekker, gras, suiwer, medisyne, olie, brandhout, kos, mandjie
Sigwoorde
boontjie, boontjierank, hen, reus, geklim
Klankwoorde
roos, boos, voor, boor, toor, koor, kool, rook
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Oggendbyeenkoms

Luister
en Praat

Aanvangskennis
en PSW

GBL en
Onafhanklike
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Liggaamsopvoeding

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

2021

Register

Kalender

Vier verjaarsdae

Die weer

2. Luister en Praat: Jan en die boontjierank
Stel die storie bekend
• Het jy al van reuse gehoor? Hulle is groot, kwaai, lelike
wesens.
• Wat sou jy doen as jy ’n reus ontmoet?

2. Lees die storie hardop
3. Stel vrae
• Waarom was Jan se ma so kwaad?
• Wat het Jan gedoen toe hy die towerboontjierank sien?
• Hoe het Jan en sy ma ryk geword?

Jan en die boontjierank
Eendag, lank gelede was daar ’n arm seun. Sy naam was Jan. Hy het saam met sy ma gebly.
Hulle was baie arm. Hulle het net een koei gehad. Hulle het niks kos gehad om te eet nie. Jan
se ma het vir hom gesê om die koei te verkoop. Hulle wou die geld gebruik om kos te koop.
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WEEK 6

Jan het mark toe gegaan. Hy het ’n boer ontmoet wat gesê het dat hy die koei by hom sal koop
vir ’n paar towerboontjies. Jan het die koei verkoop, maar toe hy met die towerboontjies by
die huis aankom, was sy ma baie, baie kwaad en het sy die boontjies in haar woede by die
venster uitgegooi. Jan het honger gaan slaap.
Daardie nag het die towerboontjies tot ’n yslike groot boontjierank gegroei wat so groot en
hoog was dat dit bo aan die lug geraak het. Die volgende oggend toe Jan die boontjierank sien,
was hy baie verbaas. “Wat is dit?” het hy uitgeroep.
Hy het dadelik met die boontjierank begin opklim om te sien wat aan die bokant was. Toe hy
bo kom, het hy ’n baie harde gesnork gehoor: ZZZZZZZZ! ZZZZZZZZ! Wat kon dít wees? Hy het
rondgekyk en gesien dit was ’n buitengewone groot reus vas aan die slaap in sy bed wat besig
was om hard te snork.
Jan het onder die bed gekyk en ’n pragtige goue hen gesien. Daar naby was ook ’n paar goue
eiers. Jan het die goue hen gegryp en saggies verby die reus gesluip. Hy wou nie hê die reus
moes wakker word nie. Maar die goue hen het ’n baie harde geluid gemaak: KLOEK! KLOEK!
KLOEK! KLOEK!
Die reus het wakker geword en vir Jan met sy goue hen gesien. Hy was baie kwaad. Hy het
agter Jan aangehardloop en geskree:
FIE FAAI FOU FAM!
EK GAAN JOU VANG!
EK GAAN JOU VANG!
Jan het so vinnig soos hy kon van die boontjierank afgeklim. Die reus het hom gejaag. Jan het
eerste onder gekom. Gelukkig het Jan se ma die geskree gehoor en dadelik ’n byl gaan haal en
die boontjierank afgekap.
KAP! KAP! het die byl gemaak. Die reus het afgeval en niemand het hom ooit weer gesien nie.
KLOEK! KLOEK! het die goue hen gemaak. Sy het ’n goue eier gelê en Jan en sy ma was nooit
weer arm nie.

Mondelinge woordeskat
tower: onmoontlike dinge laat gebeur; towerdinge gebeur gewoonlik in stories
woede: ’n sterk gevoel van kwaad wees
boontjierank: die stingel van ’n boontjieplant
reus: ’n baie groot, sterk en lang man wat só groot is dat hy nie werklik kan wees nie
goud: ’n baie kosbare metaal
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3. Grootboek: Soorte plante
1. Lees GB bladsy 26 (15 min)

2. Plante by ons skool: LAB bladsy 140
(15 min)

• Kyk na die foto’s.
• Hoe is die plante
gegroepeer?
(grootte, tipe)
• Luister terwyl ek lees.

• Loop deur die skool.
• Maak ’n regmerkie in
die LAB vir elke plant
wat jy sien. Plaas die
merkie in die regte
groep.

4. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
2. Speel Simon sê

5. Klanke en Handskrif: Hersien oo
LAB bladsy 141 (15 min)
1. Stel die klank bekend (3 min)
• Verduidelik dat die klank met 2 letters
geskryf word. Dit is ’n dubbelklank

3. Identifiseer woorde met die klank
(4 min)
• Leerders verskaf meer woorde.

2. Luister na en sê die klank (3 min)
• Let op wat jou mond doen en hoe dit klink.
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4. Klankhersiening (2 min)
• Lees die klanke saam.
• Sê ’n klank – leerders wys daarna.

5. Lees die woorde vir ’n maat (3 min)

2
1

• Onderwyser kontroleer.

3

4

5

6. Voltooi in jou beste handskrif: LAB bladsy 142 (15 min)
• Gee aandag aan die plasing van die letters op die lyn, en spasiëring.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen Onafhanklike Werk:
LAB bladsy 156-162 (30 min)
Sien bladsy 133 vir besonderhede.
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2. Groep A en B maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 1 (15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie bekend.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

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

7. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Bespreek hindernisbane

2. Groepe: Stel ’n uitdaging vir die
hindernisbaan op

• Ons gaan saam ’n hindernisbaan bou.
• Dink aan al die dinge wat ons kan doen
(klim op, klim oor, kruip, hang aan tralies,
balanseer).

• Dink aan die dinge wat ons kan gebruik
(speelgrondtoerusting, bome, ou bande,
bankies).
• Elke groep moet een hindernis opstel.

3. Groepe: Voltooi hindernisbaan
• Elke groep moet hul eie baan voltooi.
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Dinsdag
Oggendbyeenkoms

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Gedeelde
Lees
(begrip)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

1. My nuus

2. Luister en Praat: Oop vrae
1. Pare: Oop vrae (10 min)
Maats maak beurte om te praat en te luister.
• Hoekom moes Jan sy koei verkoop?
• Wat het Jan aan die bokant van die
boontjierank gesien?
• Wat het Jan by die reus gesteel?
• Wat het die reus geskree toe hy vir
Jan gejaag het?

2. Klas: Bespreek storie-einde (5 min)
• Wat het aan die einde van die storie
met die reus gebeur?
• Wat het met Jan en sy ma gebeur?
• Was dit reg of verkeerd van Jan om
die goue hen te steel? Sê hoekom,
of hoekom nie.
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GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

WEEK 6

Dinsdag

3. Grootboek: Jan en die boontjierank
1. Lees vir die klas: GB bladsy 27-30 (5 min)
2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Lees saam die flitskaarte (5 min)

4. Hoekom het ons plante nodig?
1. Bespreek plante en hul gebruike: LAB bladsy 143 (5 min)
• Kyk na al hierdie voorwerpe wat van plante gemaak is (plante, medisyne,
olie, meubels).
• Kyk na voorbeelde van wat jy met plante kan maak (kos, vuur, skuiling).
• Benoem alles in die klaskamer wat van plante afkomstig is (potlode,
middagete, papier, tafels).

2. Pas die plante en voorwerpe (5 min)
• Volg die lyn met jou potlood om te sien watter
plant by watter voorwerp pas.
• Kontroleer met
jou maat.
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3. Lees die Vind uit-vraag:
LAB bladsy 144 (5 min)
• Vind die antwoord by die huis uit.
Vra ’n volwasse persoon om te
help.
• Bring Vrydag
die antwoord.

Dinsdag

WEEK 6

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op: Stamp en spring
•
•
•
•

Stamp soos Jan.
Stamp soos ’n reus.
Spring soos Jan.
Spring soos ’n reus.

2. Sing ’n liedjie en doen die aksies

6. Gedeelde woordbou
2. Die leerders die onderwyserskaarte
om die woorde op die bord te bou:
LAB bladsy 154 (13 min)

1. Knip die letterkaarte vir die week
uit: LAB bladsy 267 (7 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 146
(10 min)
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen
Onafhanklike Werk: LAB
bladsy 156-162 (30 min)
Sien bladsy 133 vir
besonderhede.

2. Groep C en D maak beurte op die mat met die
leeskaart/storie: Leeswerk 1 (15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie bekend soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

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

8. Versier towersade
1. Versier die towersade:
LAB bladsy 147 (30 min)

2. Alternatief: Saadprent
• Smeer gom op die sade in die LAB en
sprinkel dan die sade op.

• Hier is Jan se towersade.
• Versier elkeen van hierdie sade met ’n
patroon.
• Onthou, ’n patroon is vorms wat herhaal.
• Gebruik jou eie vorms en kleure om jou
boontjies spesiaal te maak.
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Woensdag
Oggendbyeenkoms

Gedeelde
Skryfwerk

Aanvangskennis
en PSW

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

WEEK 6

Gedeelde
Lees
(dekodering)

GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

Register

2021

Kalender

Vier verjaarsdae

Die weer

2. Vergelyk plante
1. Identifiseer die plante: LAB bladsy 148 (3 min)
• Kyk na die vyf foto’s.
• Watter plante is dit? (perskeboom, waatlemoenplant, veldgras,
wortelplant, roosboom).

2. Verduidelik die taak: LAB bladsy 148
(3 min)

3. Voltooi die tabel en kontroleer
(7 min)

• Dit is ’n tabel. Dit het rye en kolomme. In
die eerste ry is die name
van verskillende plante.
• Ek sal die drie vrae in
die eerste kolom lees.
• Skryf ja of nee in
elke blok.

• Voltooi die tabel deur ja of nee te skryf.
• Kontroleer met jou maat of julle
dieselfde antwoorde geskryf het.
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Woensdag

3. Grootboek: Jan en die boontjierank
1. Lees saam met die klas: GB bladsy 27-30 (5 min)
2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Pas die flitskaarte by die woorde in die boek (5 min)

4. Gedeelde Skryf: Storiekaart
1. Bespreek storiekaarte (5 min)
Berei vooraf op die bord
voor.
• Dit is ’n storiekaart. Dit
help ons om ’n storie te
onthou.
• Ons kan woorde eerder
as sinne in ’n storiekaart
skryf.

Storie: ________________
Karakters: ___________
Plekke: _______________
Wat het gebeur

1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
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Woensdag
2. Voeg leerders se
voorstelle by (10 min)
• Sê vir my wat om te skryf.
–– Wie was in die storie?
–– Waar het die storie
plaasgevind?
–– Wat het in die storie
gebeur: Eerste? Tweede?
Derde? ens.
–– Wat het aan die einde
gebeur?

WEEK 6

Storie: Jan en die
Boontjierank
Karakters: Jan, Jan se ma,
reus, hen
Plekke: Jan se huis, reus
se huis
Wat het gebeur?
1. Koei verkoop –
towerboontjies gekry
2. Boontjierank het gegroei
3. Boontjierank geklim
4. Goue hen van reus gesteel
5. Reus het afgeval

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Hardloop op die plek vinnig/stadig met arms/sonder
arms.

2. Strek jou arms
• Strek jou arms na die kante toe: maak groot sirkels/maak
klein sirkels/verander van rigting.
• Hou jou hande agter jou rug vas en leun vorentoe, lig jou
arms op, indien moontlik.
• Strek met jou een hand na agter jou nek en die ander
hand na die middel van jou rug en probeer jou hande
vashou.
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6. Rymwoorde
1. Bou die rymwoorde: LAB bladsy 149
(15 min)

2. Handskrif: LAB bladsy 150 (15 min)

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen Onafhanklike Werk:
LAB bladsy 156-162 (30 min)
Sien bladsy 133 vir besonderhede.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min elk)
Groep E op die mat met die leeskaart/storie: Leeswerk 1
• Stel vandag se leeskaart/storie bekend soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie
vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie
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2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min elk)
Groep E op die mat met die leeskaart/storie: Leeswerk 1
• Stel vandag se leeskaart/storie bekend soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

8. Teken ’n towerplant
1. Teken ’n towerplant:
LAB bladsy 151
• Dink aan die plant waarin jou towersaad
sal groei.
• Beplan wat om te teken:
–– Wil jy ’n boom, kruie, grondbedekker
of gras teken?
–– Watter kleur sal dit wees? (dit kan
enige kleur wees)
–– Sal dit blomme en vrugte hê?
–– Dink aan hoe dit jou bladsy sal vul.

2. Gebruik interessante kleure en vorms
• Teken jou towerplant.
• Onthou, dis getoor, so dit kan enige kleur
of vorm wees. Gebruik jou verbeelding en
teken ’n ongewone plant.
• Alternatief: As jy tydskrifte beskikbaar
het, kan kinders ’n collage maak met
uitgeknipte prente van plante.
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WEEK 6

Oggendbyeenkoms

Onafhanklike
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

Wiskunde

GBL en
Onafhanklike
Werk

Klanke en
Handskrif

Uitvoerende
Kunste

1. My nuus

2. Gedig
1. Luister na die gedig. Wie praat? (7 min)
2. Luister en herhaal die reëls (8 min)

Jan en die
boontjierank
Jan! Jan! Staan op,
maak gou!
Ons het net mooi niks
om te kou!
Jy moet nou ons koei
verkoop!
Kom tog, jy moet
dadelik loop!
Wat sê jy? Is daar
geen loon?
Jy’t ons koei verruil
vir ‘n towerboon?

Boontjierank,
boontjierank,
waarheen wil jy vlug?
Boontjierank,
boontjierank,
hoog in die lug.
Klim op, klim op, dag
en nag
Jy sal nie glo wat op
jou wag
‘n
die
‘n
ag

Reus, ‘n reus,
aakligste ooit!
Reus, ‘n reus,
nee, ag nooit!

FIE FAAI FOU FAM
EK GAAN JOU VANG
EK GAAN JOU VANG
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3. Grootboek: Jan en die boontjierank
1. Lees saam met die klas: GB bladsy 27-30 (5 min)
2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Hersien die flitskaarte en sit hulle teen die woordmuur (5 min)

4. Teken ’n prent en skryf ’n byskrif
1. Lees weer die storiekaart van
Jan en die boontjierank op
bladsy 36-38 (3 min)
• Luister mooi en kies een deel van
die storie.
• Dink aan wat jy kan teken om te wys
wat in daardie deel gebeur.

2. Onafhanklike skryf:
LAB bladsy 152 (12 min)
• Teken jou prent.
• Skryf ’n sin om
te sê wat jy
geteken het.
• Klank die
woorde waaroor
jy onseker is.
• Moenie die
leestekens
vergeet nie.

Storie: Jan en die
Boontjierank
Karakters: Jan, Jan se ma,
reus, hen
Plekke: Jan se huis, reus se
huis
Wat het gebeur?
1.	Koei verkoop –
towerboontjies gekry
2.	B oontjierank het gegroei
3. Boontjierank geklim
4.	Goue hen van reus gesteel
5. Reus het afgeval
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5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Haal diep asem deur jou neus, hou jou asem op, asem uit
deur jou mond.
• Voel hoe jou bors van onder af vol raak.

2. Systrekke
• Buig kante toe, raak met jou hand aan die teenoorgestelde
enkel.
• Sit een hand op jou middel en buig vooroor met jou ander
arm oor jou kop.
• Met jou arms skouerhoogte, maak een arm reguit na die
kant toe en buig die ander arm met jou hand oor jou bors.
Ruil om.

6. Onafhanklike woordbou
2. Leerders gebruik kaarte om woorde
te bou: LAB bladsy 153 (12 min)

1. Gebruik kaarte vir vinnige
klankbenoeming (3 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 154
(15 min)
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen Onafhanklike
Werk: LAB bladsy 156-162

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

Sien bladsy 133 vir besonderhede.

• Lees weer die sinne/storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na hoe die leerders lees.

8. Dramatiseer Jan en die boontjierank
1. Luister en reageer (15 min)
• Ek gaan hierdie week se storie lees (sien bladsy 135-138).
• Elke keer wat ek stop, sal julle al die aksies mimiek.
• Julle sal al die rolle speel.

2. Groepe: Berei dramatisering voor (15 min)

3. Groepe: Oefen (15 min)

• In groepe van vier, beplan hoe julle die storie sal
dramatiseer.
• Kies karakters: Jan, Jan se ma, reus, hen.

• Oefen jou toneelstuk.
• Wys elke deel van die verhaal.
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WEEK 6

Oggendbyeenkoms

Wiskunde

GBL en
Onafhanklike
Werk

Klanke en
Handskrif

Aanvangskennis
en PSW

Liggaamsopvoeding

Gedeelde
Skryfwerk

Uitvoerende
Kunste

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

Register

2021

Kalender

Vier verjaarsdae

Die weer

2. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Verduidelik speletjie
•
•
•
•

Kies een leerder om die reus te wees.
Die reus maak of hy slaap terwyl almal buite wegkruip.
Wanneer die reus wakker word, sal hy soveel moontlik leerders probeer vang.
Leerders moet probeer om terug in die klas te kom, sonder om gevang te word.
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2. Speel speletjie
• Speel ’n paar keer met verskillende leerders wat die rol van die reus speel.

3. Wys ons tekeninge
1. Groepe: Wys tekeninge (10 min)

2. Kies beste tekening (5 min)

• Maak beurte om jou tekening vir die
ander in jou groep te wys.
• Verduidelik watter deel van die storie
jy geteken het.

• Kies die beste tekening in die groep.
• Wys dit vir die res van die klas.
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4. Vind uit/Onderwyser se storie
1. Leerders gee terugvoering
oor die Vind uit-vraag: LAB
bladsy 144
(5 min)

2. Onderwyser se storie (10 min)
• Vertel ’n tradisionele storie oor toordery.

• Vertel vir die
klas hoe jy
jou antwoord
gekry het.
• Het ander
leerders
ander
antwoorde?
Antwoord:
Kremetartboomvrugte word
gebruik om sap, konfyt en bier
mee te maak. Die sade kan vir
olie gepers word vir kosmaak
of om lyfroom mee te maak.
Die harde dop van die vrug is
waterdig en kan gebruik word
om kalbasse mee te maak. Die
sade en die blare is eetbaar.
Die bas kan gestroop word
sonder om die boom dood te
maak, en kan gestamp word
om tou mee te maak.

5. Diktee
1. Sê die woorde een op ’n slag
(3 min per woord)

roos
rook

2. Leerders skryf die woorde:
LAB bladsy 155

boor
kool
voor
160
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6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen Onafhanklike
Werk: LAB bladsy 156-162
(30 min)
Sien bladsy 133 vir besonderhede.

2. Groep D en E maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 2 (15 min elk)
• Lees weer die sinne/storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na hoe die leerders lees.

7. Bied dramatiserings aan
1. Verduidelik formaat (5 min)
• Elke groep sal ’n deel
van hulle dramatisering
aanbied.
• Onderwyser stop een groep
en die volgende groep gaan
van daar af aan.

2. Groepe: Bied deel van
hul dramatisering aan
• Doen die storie twee of drie
keer om vir elke groep ’n
kans te gee.
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WEEK 7

Waar kos vandaan kom

Oorsig van Week 7
Hardoplees-storie
Gawe en nare sop
GBL en Onafhanklike Werk
• 2 GBL-groepe per dag
• 8 OW-aktiwiteite per week

Gedig
Saai die
waatlemoen

Paarwerk
Verbeeldingsvrae

Liggaamsopvoeding
(binne)
Speletjies, rympies
en liedjies

e

ns

Uitvoerende Kunste
• Rolspel-inkopies
• Raai die kosspeletjie

Le
e

va

ard
igheid

ryfwerk
Sk

Tema:
My
gunsteling-kos
Week 7:
Waar kos
vandaan kom

Gedeelde Skryf
Lys van ons
gunsteling-kos

nk

e

Groepbe
Lee gele
s

Lew

Visuele Kunste
• ’n Bord kos
(collage)
• Koskaartjies (knip)

Mondeling

e
id

erk
sw

Liggaamsopvoeding
(buite)
Beweging, balans en
aksierympies

Gedeelde Lees
Gawe en nare sop

Kla

Onafhanklike
Skryf
’n Koslys
Aanvangskennis en Persoonlike en
Sosiale Welstand
• Waar kos vandaan kom
• Groepeer kos
• Pas kos by oorsprong
• Kos waarvan ek hou
• Onderwyser se storie
• Vind uit: Stapelvoedsel
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Klanke
uu

Handskrif
Oefen vier
keer per
week

Waar kos vandaan kom

WEEK 7

Voorbereiding
• Maak flitskaarte van hierdie sigwoorde:

sop

groente

gawe

nare

lawwe

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

Vroeë lees-aktiwiteite

Dinsdag

Woensdag

OW: 8 aktiwiteite

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

Woordeskat
Mondeling woordeskat
sop, winter, vries, spesiale, monsters, feetjies, goggas, roes, aaklig, bottel, kook, piepklein,
blomblare, present, popskoen, hondebeskuitjie, speel-speel, verbeelding, nare, fluister, winkel,
kafee, name van kos soos hawermout, gort, ensovoorts
Sigwoorde
sop, groente, gawe, nare, lawwe
Klankwoorde
vuur, uur, nuut, suur, duur, stuur, muur, nuus
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2. Storietyd: Gawe en nare sop
1. Stel die storie bekend
• Hou jy van sop? Hoekom?
• Het jy al gehelp om sop te maak? Wat het jy gedoen?

2. Lees die storie hardop
3. Stel vrae
• Wie het sop gemaak? (Ma, Vusi, Fanele, Baba)
• Wie se sop wil jy eet?

Gawe en nare sop
Een yskoue dag in die middel van die winter, het Ma besluit om sop te maak. Sy het baie vars
groente van die winkel en die tuin gehad.
“Ons gaan almal vandag ons eie spesiale tipe sop maak,” het Ma gesê.
Baba wou ook sop maak. “Selfs ek!” het Baba gesê.
“Ja, Baba, selfs jy. Jy kan jou eie spesiale sop meng en maak!” het Ma gesê.
“Ek wil gawe sop maak vir die piepklein feetjies wat na ons tuin toe kom en vir my piepklein
presentjies gee,” het Fanele gesê.
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“Ek wil nie sop maak nie,” het Vusi gesê, want hy het gedink hy was te oud om hierdie soort
speletjie te speel.
“Hoekom maak jy nie monstersop nie?” het Ma gevra. Vusi het van die idee gehou, want hy
lees graag boeke oor monsters. Hy het presies geweet waarvan monsters in hulle nare sop
sal hou. Hy het ’n ou geroeste blik gekry en binne-in het hy dorings, modder, piesangskille en
dooie goggas gegooi.
“Wie wil van my sop hê?” het Vusi geroep.
“Nee! Jou sop is walglik!” het Fanele gesê.
Maar die monsters was gaande oor Vusi se nare sop. Hulle het almal saam geskree terwyl
hulle die sop in hulle groot, walglike monde ingeslurp het:
“Borrel, borrel, kook en kwaad stook!
Hierdie sop maak ons groot en sterk!
Slurp! Slurp! Slurp!”
Fanele het presies geweet wat sy in haar gawe sop wil sit. Sy het piepklein blommetjies,
blomblaartjies, mooi blare en bessies binne-in ’n piepklein bakkie gesit. “Wie soek ’n slukkie
van my piepklein bakkie sop?” het Fanele gevra, maar niemand wou hê nie, want die bakkie
was te klein.
“Wat ’n simpel, lawwe sop,” het Vusi smalend gesê.
Fanele het nie omgegee wat haar broer van haar sop dink nie. Sy het haar piepklein bakkie
sop in die tuin vir die feetjies gesit. Sy het gewag om te kyk watter piepklein presentjie
hulle hierdie keer vir haar sou bring. Toe die feetjies die piepklein bakkie sop kry, het hulle
gefluister:
“Hoe lieflik. Dankie. Ons geniet jou sop so baie.” En hulle het vir Fanele ’n piepklein ringetjie
present gegee.
Baba het presies geweet wat sy in haar sop wou sit. Sy het ’n halwe stuk beskuit, ’n klein
popskoentjie, ’n handvol sand en ’n klein hondebeskuitjie binne-in ’n groot plastiekbak gesit.
“Wie wil van my sop hê?” het Baba gevra, en Ma het ’n soplepel gevat en gemaak of sy ’n
slukkie vat.
“Hoe heerlik. Maar miskien kort jou sop ’n bietjie sout,” het Ma gesê en ’n knippie sout
bygevoeg.
Ma het presies geweet wat sy in haar sop wou sit. Sy het gekapte uie, wortels, aartappels
en boontjies, sowel as gort, sout en peper binne-in’n groot pot gesit. “Welgedaan aan almal
met die spesiale sop wat julle gemaak het. Wie wil nou van my ekstra spesiale lekker sop
probeer?” het Ma gesê.
“Ons is mal oor Ma se ekstra spesiale lekker sop,” het die kinders gesê terwyl hulle die
stomende, heerlike bakkies sop geëet het.

Mondelinge woordeskat uit die storie
monster: ’n afgryslike gedierte wat nie werklik is nie (monsters is soms in stories)
nare: onaangenaam; aaklig
piepklein: baie, baie klein
lawwe: verspot
spesiaal: anders as ander dinge
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3. Grootboek: Waar kos vandaan kom
1. Lees die bladsy en
vra die vrae: GB
bladsy 32-39
(15 min)

2. Teken ’n tabel om kos te groepeer (10 min)
• Sê die naam van elke soort kos in die eerste kolom.
• Leerders sê plant of dier.
• Merk die regte kolom.

Kos

mieliemeel

Plante

brood

kouevleis
skyfies
kaas

spinasie

3. Voeg by die kolomme (5 min)
• Watter ander kos kan ek skryf?
• Watter kolom moet ek merk?
(plant of dier)

4. Physical Education (indoors)
1. Warm op
• Loop 3 treë vorentoe op die buitekant van die voet met die tone
na binne gekrul.
• Loop 3 treë op jou tone terug.
• Doen die moonwalk vorentoe en agtertoe.

2. Speel Simon sê
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5. Klanke en Handskrif: uu
LAB bladsy 172

2

1. Stel die klank bekend (3 min)
• Verduidelik dat die klank met 2 letters geskryf
word. Dit is ’n dubbelklank.

1

2. Luister na en sê die klank (3 min)
• Let op wat jou mond doen en hoe dit klink.
3

3. Identifiseer woorde met die klank (4 min)
• Leerders verskaf meer woorde.

4. Klankhersiening (2 min)
4

• Lees die klanke saam.
• Sê ’n klank – leerders wys daarna.

5. Lees die woorde vir ’n maat (3 min)

5

• Onderwyser kontroleer.

6. Voltooi in jou beste handskrif: LAB bladsy 173 (15 min)
• Gee aandag aan die plasing van die letters op die lyn, en spasiëring.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Die klas doen Onafhanklike Werk:
LAB bladsy 186-192 (30 min)
Sien bladsy 157 vir besonderhede.
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2. Groep A en B maak beurte op die mat met die leeskaart/storie:
Leeswerk 1 (15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie
bekend soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie
vir hulleself.
• Stop en vra vrae.
Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

7. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Asemhalingsoefeninge
• Haal asem, maak jou magie vol (abdominale
asemhaling).
• Haal asem, maak jou bors vol (borsasemhaling).
• Asem in, hou, asem uit. Tel 4-4-4.
• Asem by een neusgat in – hou – asem by die
ander een uit (wisselende neusgat-asemhaling).
• Asem uit deur saamgepersde lippe (saamgepers
in ’n ronde vorm).

2. Strekoefeninge
• Lê op jou rug, strek/ontspan elke spier as ek so
sê (tone, voete, kuite, dye en ens.).
• Maak asof jy fietsry.
• Op jou hande en knieë, maak jou rug ’n boog
soos ’n kat.
• Maak jou bene en arms reguit om ’n onderstebo
V te maak.
• Staan op, strek boontoe soos ’n boom.
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Gedeelde
Lees
(begrip)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

1. My nuus

2. Verbeeldingsvrae
1. Pare: Vra vrae (10 min)
• Maak beurte om te vra en te luister.
Gebruik jou verbeelding!
–– Wat sal jy in gawe sop sit?
–– Wat sal jy in nare sop sit?
–– Wat sal jy in lawwe sop sit?

2. Klasbespreking (5 min)
• Deel met die klas wat julle gesê het.

169

WEEK 7

GBL en
Onafhanklike
Werk

Visuele
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Dinsdag

3. Grootboek: Gawe en nare sop
1. Lees vir die klas: GB bladsy 32-35 (5 min)
• Sê vir leerders dat hulle die eerste helfte van die storie dié week lees en die laaste helfte ers
volgende week.

2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Lees saam die flitskaarte (5 min)

4. Pas die kos by waar dit vandaan kom
1. Identifiseer die kos op die borde:
LAB bladsy 174
(2 min)

2. Pas die kos by waar dit vandaan kom
(8 min)
• Trek ’n lyn om te wys waar die kos
vandaan kom.

• Watter kos is op elke
bord?
• Pare: Watter van
hierdie kos eet jy by
die huis?

3. Lees die Vind uit-vraag:
LAB bladsy 175
(5 min)
• Vind die antwoord
by die huis uit. Vra ’n
volwasse persoon om
jou te help.
• Bring Vrydag die
antwoord.
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5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Asem in deur jou neus vir 4 tellings. Hou vir 4 tellings.
• Asem uit deur jou mond vir 4 tellings.
• Voel hoe jou longe van onder af boontoe vol lug raak.

2. Sing ’n liedjie en doen die aksies

6. Gedeelde woordbou
2. Die leerders gebruik die
onderwyserskaarte om die woorde
op die bord te bou: LAB bladsy 176
(13 min)

1. Knip die letterkaarte vir die week
uit: LAB bladsy 269 (7 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 177
(10 min)
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen
Onafhanklike Werk:
LAB bladsy 186-192
(30 min)
Sien bladsy 157 vir
besonderhede.

2. Groep C en D maak beurte op die mat met die
leeskaart/storie: Leeswerk 1 (15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie bekend soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

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

8. Teken ’n bord kos
1. Maak ’n papierbordcollage: LAB
bladsy 178 (15 min)
Toerusting: tydskrifte,
skêre, gom
• Knip versigtig prente
van kos waarvan jy hou
uit.
• Plak die prente op jou
bord.

2. Stal kunswerk uit
• Stal julle
papierborde
in die klas
uit.
Of
• Stal jul
tekeninge
uit.

Alternatief: Teken ’n bord kos (15 min)
• Hier is ’n leë bord.
• Teken die kos wat jy graag wil eet.
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2. Kos waarvan ek hou
1. Verduidelik aktiwiteit: LAB bladsy 179 (2 min)
• Kyk na die drie opsies.
• Kom ons identifiseer die kos.

2. Voltooi die tabel (10 min)

3. Vergelyk antwoorde (3 min)
• Vergelyk jou antwoorde met dié van
jou maat.
• Watter keuses was dieselfde/verskillend?
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3. Grootboek: Gawe en nare sop
1. Lees saam met die klas: GB bladsy 32-35 (5 min)
2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Pas die flitskaarte by die woorde in die boek (5 min)

4. Gedeelde Skryf: Lys van ons gunsteling-kos
1. Berei vooraf ’n skryfraam op die bord voor. Lees saam.
Bespreek kenmerke van ’n lys. (5 min)
• Wat is vandag die opskrif van ons lys?
• Hoeveel kossoorte gaan ons skryf?

Ons gunsteling-kos

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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2. Skryf kinders se voorstelle (10 min)
• Ek gaan ag kinders kies om vir my hul
gunsteling-kos te noem.
• Kan julle my help om die woord te spel?
Indien moontlik, hou die lys op die bord vir die
skryfles op Donderdag.

WEEK 7

Ons gunsteling-kos
lekkers
lemoene
druiwe
piesangs
aartappels
vleis
rys
eiers

5. Liggaamsopvoeding (binne))
1. Warm op
• Marsjeer op die plek, raak met elmboë aan teenoorgestelde
knieë.

2. Balanseeraktiwiteite
• Verbeel jou dat daar drie kolle in ’n driehoek voor jou op die
vloer is. Staan op een been met die ander een voor jou gebuig.
• Tik op die drie kolle met die voet van die gebuigde been.
Moenie jou voet neersit nie. Herhaal in ’n ander volgorde.

6. Rymwoorde
1. Bou die rymwoorde: LAB bladsy 180
(15 min)

2. Handskrif: LAB bladsy 181 (15 min)
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Die klas doen Onafhanklike Werk:
LAB bladsy 186-192 (30 min)
Sien bladsy 157 vir besonderhede.

2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min elk)
Groep E op die mat met die leeskaart/storie
Leeswerk 1
• Stel vandag se leeskaart/storie bekend soos
nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir
hulleself.
• Stop en vra vrae.

Groep A op die mat met die leeskaart/
storie: Leeswerk 2
• Lees die leeskaart/storie weer hardop
saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na die leerders wat
lees.

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

8. Koskaarte
1. Berei koskaarte voor: LAB
bladsy 271 en 273 (15 min)
• Knip die koskaarte mooi uit.
• Hou die kaarte veilig in ’n sakkie,
koevert of leë houertjie.

2. Sorteer die kaarte (15 min)
• Sorteer jou kaarte in twee groepe: kos wat jy
ken en kos wat jy nie ken nie.
• Sorteer die kaarte in twee ander groepe: in kos
waarvan jy hou en kos waarvan jy nie hou nie.
• Aan watter ander maniere kan jy dink om hulle
te sorteer?

176

Donderdag
Oggendbyeenkoms

Onafhanklike
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

1. My nuus

2. Aksieliedjie
Sing die liedjie en doen die aksies

Saai die waatlemoen
Saai
Saai
Saai
Saai

die
die
die
die

waatlemoen
waatlemoen
waatlemoen
waatlemoen

My mamma roei die skuitjie
My pappa blaas die fluitjie
My boetie draai die orreltjie
Saai die waatlemoen
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Donderdag

3. Grootboek: Gawe en nare sop
1. Lees saam met die klas: GB bladsy 32-35 (5 min)
2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Hersien die flitskaarte en sit hulle teen die woordmuur (5 min)

4. Skryf ’n koslys
1. Lees weer die koslys (2 min)
• Kom ons lees die klas se lys wat ons Woensdag
gemaak het.
• Dink nou aan jou gunsteling-kos

Ons gunsteling-kos
lekkers
lemoene
druiwe
piesangs
aartappels
vleis
rys
eiers
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2. Onafhanklike Skryf: LAB
bladsy 182 (13 min)
•
•
•
•

Skryf ’n lys van jou gunsteling-kos.
Wat is jou opskrif?
Hoeveel soorte kos wil jy neerskryf?
Klank die woorde om hulle reg te
spel.

Donderdag

WEEK 7

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
2. Saam met ’n maat, sing en doen ’n
handeklapliedjie.
Klap, klap, klap jou hande
Klap jou hande saam
Klap, klap, klap jou hande
Klap jou hande saam

6. Onafhanklike woordbou
2. Leerders gebruik kaarte om woorde
te bou: LAB bladsy 183 (12 min)

1. Gebruik kaarte vir vinnige
klankbenoeming (3 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 184
(15 min)
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen Onafhanklike
Werk: LAB bladsy 186-192

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

Sien bladsy 157 vir besonderhede.

• Lees weer die leeskaart/storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na hoe die leerders lees.

8. Inkopie-rolspel
1. Pare: Inkopie-dialoog (10 min)
• Waar koop ons kos? (supermark,
huiskafee)
• Wat sê jy wanneer jy iets wil koop?
(asseblief)
• Wat sê die winkelier?

2. Rolspel, gebruik koskaarte
(20 min)
• Rolspel kos-inkopies.
• Maat A: Wys jou karate.
• Maat B: Koop drie kosprodukte vir
aandete.
• Ruil rolle om.
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2. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Herhaal asemhalingsoefeninge van
Maandag

2. Herhaal strekoefeninge van
Maandag

3. Vergelyk ons lyste
1. Vergelyk lyste (10 min)
• Vergelyk jou gunsteling-koslys met dié van jou maat.
• Onderstreep die kos wat julle albei neergeskryf het.
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2. Maak ’n nuwe lys (5 min)
• Maak ’n nuwe lys van kos waarvan
julle albei hou.
• Deel julle nuwe lys met ’n ander
paar.

4. Vind uit/Onderwyser se storie
1. Leerders gee terugvoering
oor die Vind uit-vraag:
LAB bladsy 175 (5 min)
Antwoord:
Rys is die stapelvoedsel in Asië.
Dit word elke dag deur miljarde
mense geëet.

2. Onderwyser se storie (10 min)
• Vertel ’n storie van toe jy gaan inkopies
doen het en iets vir ’n honger persoon
gekoop het. Hoe het dit jou laat voel?

5. Klankspeletjie
Pare: Speel die klankspeletjie: LAB bladsy 185
Gebruik die Bala Wande-dobbelsteen.
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6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen Onafhanklike
Werk: LAB bladsy 186-192
(30 min)
Sien bladsy 157 vir besonderhede.

2. Groep D en E maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 2 (15 min elk)
• Lees weer die leeskaart/storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na hoe die leerders lees.

7. Speel Raai die kos
1. Beskryf kos
• Wys ’n vrug of ’n prent van ’n vrug.
• As jy hierdie vrug aan ’n blinde kind sou beskryf, wat
sou jy sê? (kleur, smaak, grootte, waar dit vandaan kom)
• Wys ’n ander vrug. Hoe stem hulle ooreen/verskil hulle?

2. Verduidelik die speletjie
Toerusting: koskaarte van Donderdag
• Ek sal ’n kossoort van koskaarte beskryf (dit is geel, lank,
groei aan bome).
• Vind die regte kaart en hou dit op.
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3. Groepe speel die
speletjie
• In groepe, maak beurte om
die speletjie te speel.

WEEK 8

Gesonde kos

Oorsig van Week 8
Assessering
Individuele
mondelinge lees

Hardopleesstorie
Verlore en gevind

Assessering
Luisterbegrip

Onafhanklike werk
Agt aktiwiteite

Gedeelde Lees
Gawe en nare sop
vervolg

e

Aktiwiteit
Teken jouself
terwyl jy
inkopies doen
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va

Tema:
Kos

ryfwerk

Groepbe
Lee gele
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Lew

Assessering
Teken jouself
waar jy jou
gunsteling-kos
eet

Le
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erk
sw

LO (buite)
assessering
Groepe:
Verskillende
vaardighede

Mondeling

Week 8:
Gesonde
kos
ard
igheid

Sk

e
id

Assessering
Verstaan ’n
tabel

nk

e

LO (binnehuis)
Oefeninge,
speletjies,
liedjies

Kla

Assessering
Skryf twee sinne

Assessering
Pare: rolspel
goeie maniere

Aanvangskennis en Persoonlike
en Sosiale Welstand
Gesonde happies
Assessering
• Identifiseer die behoeftes
van ’n troeteldier
• Orden en skryf byskrifte
vir ’n groeisiklus
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Klanke
uu
Assessering
• Voltooi die woorde
• Diktee

Handskrif
• Skryf die
klank uu
• Gesonde
happies

Gesonde kos

WEEK 8

Voorbereiding
• Laat elke dag vyf minute toe vir leerders om na hulle boontjiesaadjies te kyk. Hierdie week
behoort daar effense groei sigbaar te wees. Gee vir kinders ’n geleentheid om hul waarnemings
te deel.
• Gedeelde Lees is hierdie week die opvolg op verlede week se storie.
• Hou die tematafel vir kinders om winkel-winkel te speel.
• Maak flitskaarte van hierdie sigwoorde:

f luister

lawwe

sout

sop

Assessering
(voorgestelde skedule en aktiwiteite)
Elke dag
Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrydag

Formele Assesseringstake, Kwartaal 3
Lees en Begrip 1
LAB bl. 211-217
OG bladsy 189, 192, 195 en 201
Luister en Praat 1
Aanvangskennis en PSW 1
Handskrif 1
Visuele Kunste 1
Aanvangskennis en PSW 2
Skryf 1
Luister en Praat 2
Lees en Begrip 2
Klanke 1
Luister en Praat 2 (vervolg)
Liggaamsopvoeding 1
Klanke 2
Uitvoerende Kunste 1

LAB bl. 193
LAB bl. 198
LAB bl. 200
LAB bl. 201
LAB bl. 202
LAB bl. 203
Mondeling
LAB bl. 207
LAB bl. 209
Mondeling
Prakties
LAB bl. 210
Prakties

OG bladsy 186
OG bladsy 191
OG bladsy 191
OG bladsy 192
OG bladsy 193
OG bladsy 194
OG bladsy 195
OG bladsy 196
OG bladsy 197
OG bladsy 198
OG bladsy 199
OG bladsy 200
OG bladsy 201

Gids tot Groepbegeleide Lees (GBL) en Onafhanklike Werk (OW)
Groep A
Groep B
Groep C
Groep D
Groep E

GBL: 1 x 30 minute per groep-individuele leesassessering OW: 8 aktiwiteite
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrydag
Leesassessering
OW 1
OW 2
OW 3
OW 4
OW 5
OW 6
OW 7
OW 8
Leesassessering
3
4
5
6
7
8
1
2
Leesassessering
5
6
7
8
1
2
3
4
Leesassessering
7
8
1
2
3
4
5
6
Leesassessering
1
2
3
4
5
6
7
8

Woordeskat
Mondelinge woordeskat
verlore en gevind, grafiek, gesond, ongesond, supermark, huil, bestuurder, skil, sny, kolom,
Sigwoorde
fluister, lawwe, sout, sop
Klankwoorde
guur, uur, skuur, suur, tuur, stuur, luuks, spuug
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Maandag

WEEK 8

FA
Oggendbyeenkoms

FA

Klanke en
Handskrif

Luister
en Praat

Liggaamsopvoeding
(binne)

GBL en
Onafhanklike
Werk

Aanvangskennis
en PSW

1. Oggendbyeenkoms

Klasregister

Register

2021

Kalender

Vier verjaarsdae

Die weer

2. Luister en Praat: Assessering 1
1. Verduidelik die taak en lees dan die
storie hardop voor (15 min)

2. Lees en beantwoord die vrae:
LAB bladsy 193 (15 min)

• Vandag se storie is oor iets wat verloor en
toe gevind is.
• Luister mooi terwyl ek lees. As ek klaar
gelees het, gaan julle vrae oor die storie
in jul LAB beantwoord.

• Lees elke vraag en gee die moontlike
antwoorde.
• Wag vir leerders om by hulself ’n
antwoord te kies voordat jy voortgaan.
Punteriglyne: Sien bladsy 236.
(5 x 2 punte = 10 punte)
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Maandag

WEEK 8

Verlore en gevind
Elke Saterdag maak Anna sop saam met haar ma. Eers gaan hulle supermark toe om groente
vir die sop te kies. Anna hou baie daarvan om saam met haar ma inkopies te doen. Ma kies
uie, boontjies en seldery vir die sop.
“Anna, kyk asseblief gou na die wortels in daardie boks en kry vir ons ’n lekker groot bos,”
sê Ma.
Anna kyk goed na die boks wortels en sien iets silwer en blink aan die onderkant van die boks.
Wat kan dit wees? “O, Ma! Kyk hier! Kyk wat het ek onderin die boks gekry! Kan ek hierdie
lieflike silwer horlosie hou?” vra Anna.
Wat dink jy sal Anna se ma sê?
“Iemand het sy horlosie verloor,” sê Ma. “Ons moet dit by die bestuurder ingee.”
’n Klein dogtertjie met die naam Vera, snik hard. Vera het haar horlosie verloor. Vera en haar
ma het oral in die winkel gesoek. “Dink Mamma iemand sal my horlosie vind en dit ingee?” vra
Vera vir haar ma.
“Iemand sal, as hulle vir God in hulle hart het,” sê haar ma.
Vera en haar ma gaan na die bestuurder en vra hom of enigiemand dalk die horlosie gevind
en ingegee het. Hy sê vir Vera, ja, ’n ma en haar dogter het die horlosie gevind en dit by hom
ingegee.
Die bestuurder kry vir Anna en haar ma en vra hulle om vir Vera en haar ma te ontmoet.
“Ek het jou horlosie onder die wortels gekry,” sê Anna en glimlag toe sy die horlosie vir Vera
gee.
“Dankie! Dankie! Ek het hierdie horlosie vir my verjaarsdag gekry,” sê Vera.
Vera se ma gee vir Anna ’n stywe drukkie en koop vir haar ’n pakkie lekkers om dankie te sê.
Anna en haar ma gaan huis toe om sop te maak, en terwyl hulle die groente skil en sny, praat
hulle oor hoe bly Vera was toe hulle vir haar die horlosie gegee het.

Woordeskat
supermark: ’n groot winkel waar jy kos en goed vir die huis koop
bestuurder: die persoon in beheer
snik: huil
skil: om die skille van vrugte om groente af te haal
sny: sny in kleiner deeltjies
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WEEK 8

Maandag

3. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Hou jou arms na die kante toe uit. Maak klein
sirkelbewegings met jou arms. Verander van rigting.
• Balanseer op een been, maak sirkels met die ander voet.
Ruil bene om.

2. Speel Simon sê

4. Klanke en Handskrif: uu
LAB bladsy 195

2

1. Stel die klank bekend (3 min)
• Verduidelik dat die klank met 2 letters geskryf
word. Dit is ’n dubbelklank.

1

2. Luister na en sê die klank (3 min)
• Let op wat jou mond doen en hoe dit klink.
3

3. Identifiseer woorde met die klank (4 min)
• Leerders verskaf meer woorde.

4. Klankhersiening (2 min)
4

• Lees die klanke saam.
• Sê ’n klank – leerders wys daarna.

5. Lees die woorde vir ’n maat (3 min)

5

• Onderwyser kontroleer.

6. Voltooi in jou beste handskrif: LAB bladsy 196
• Gee aandag aan die plasing van die letters op die lyn, en spasiëring.
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Maandag

WEEK 8

5. Lees en Begrip: Assessering 1 (Groep A)
1. Die klas doen Onafhanklike
Werk: LAB bladsy 211-217
(30 min)
Sien bladsy 179 vir besonderhede.
• Voltooi twee Onafhanklike Werkaktiwiteite.

2. Groep A op die mat: LAB bladsy 194
(30 min elk)
• Leerders fluisterlees die sinne in die LAB.
• Roep hulle een vir een om
te luister hoe hulle lees.
• Luister 1 minuut na elke
kind.
Punteriglyne: Sien
bladsy 239.
(10 punte)

6. Grootboek: Gesonde happies
1. Lees en praat oor gesonde happies: GB bladsy 40 (5 min)
• Dit is ’n tabel. Dit help ons om inligting maklik te lees.
• Hierdie tabel gee vir ons ’n lys van gesonde happies wat goed is vir ons
liggame. (wys en lees)
• Watter van hierdie gesonde happies het jy al geëet?

2. Lees en praat oor die tabel
(10 min)
• Hier is die name van ses kinders. (wys
en lees)
• Hierdie kinders het ’n X geskryf langs
die kos waarvan hulle die meeste hou.
• Van watter kos het Sipho die meeste
gehou?
• Herhaal met elke naam in die tabel.

3. Teken inligting in ’n tabel op
• Luister na die gesonde happies wat ek noem.
• Steek jou hand op as dit die een is waarvan
jy die meeste hou. Jy mag jou hand net een
keer opsteek.
• Tel die hande vir elke kossoort. Skryf die
getal in die laaste kolom.
• Wat is die klas se gunsteling-happie?
• Van watter happie hou die klas die minste?

Happie

piesang
mielie
springmielies
grondbone
wortel
appel

189

Getal
kinders

WEEK 8

Donderdag

Liggaamsopvoeding
(binne)

FA

FA

Gedeelde
Lees/Vind uit

Oggendbyeenkoms

Klanke
Physical
en
Education
Handskrif

FA

Aanvangskennis
en PSW

GBL en
Onafhanklike
Werk

1. My nuus

2. Gawe en nare sop/Vind uit
1. Hersien bladsy 1-4 van die storie: GB bladsy 32-35 (5 min)
• Wie kan vir my vertel wat tot dusver in die storie gebeur het?

2. Lees bladsy 5-9 van die storie en vra die Dag 1-vrae op elke bladsy:
GB bladsy 36-39 (5 min)
• Luister na die storie en beantwoord die vrae.

3. Lees die Vind uit-vraag: LAB bladsy 197 (5 min)
• Vind die antwoord by die huis uit. Vra ’n volwasse persoon om te help.
• Bring Vrydag die antwoord.
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FA

Visuele
Kunste

Dinsdag

WEEK 8

3. Aanvangskennis en PSW: Assessering 1
•
•
•
•

Verduidelik dat hierdie aktiwiteit ’n toets is.
Kyk na die prent.
Teken ’n sirkel om al die goed wat ’n hond nodig het.
Werk op jou eie sonder om te praat.

Punteriglyne: Sien bladsy 246.
(5 x 2 punte vir elke korrekte identifikasie = 10 punte)

4. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Sit een hand op jou middel. Strek met die ander arm bo-oor jou
kop en buig jou lyf. Herhaal aan die ander kant. Voel die strek.

2. Sing ’n liedjie en doen die aksies

5. 
Gedeelde woordbou
1. Knip die
letterkaarte
vir die week
uit: LAB
bladsy 275
(5 min)

2. Die leerders gebruik die
onderwyserskaarte om die woorde op die
bord te bou: LAB bladsy 199 (10 min)

3. Handskrifassessering:
LAB
bladsy 200
(15 min)
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WEEK 8

Dinsdag

6. Lees en Begrip: Assessering 1 (Groep B)

1. Die klas doen Onafhanklike
Werk: LAB bladsy 211-217
(30 min)
Sien bladsy 179 vir besonderhede.
• Voltooi twee Onafhanklike Skryfaktiwiteite

2. Groep B op die mat: LAB bladsy 194
• Leerders fluisterlees die leeskaart/storie vir hulleself.
• Roep hulle een vir een om te luister hoe hulle lees.
• Luister vir 1 minuut na elke kind.
Punteriglyne: Sien bladsy 239.
(10 punte)

7. Visuele Kunste: Assessering 1
Teken en kleur ’n prentjie van jouself in, besig om jou gunstelingkos te eet: LAB bladsy 201
Punteriglyne: Sien bladsy 247.
(5 punte)
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Woensdag
FA

Aanvangskennis
en PSW

Oggendbyeenkoms

FA

Gedeelde
Lees

FA

Klanke en
Handskrif

Liggaamsopvoeding
(binne)

GBL en
Onafhanklike
Werk

WEEK 8

Handskrif

FA

Luister
en praat

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

Register

2021

Kalender

Vier verjaarsdae

2. Aanvangskennis en PSW: Assessering 2
Dele van ’n plant: LAB bladsy 202
• Plaas hierdie vyf tekeninge in die regte
volgorde. Skryf ’n getal van 1-5 in elke
boks.
• Skryf ’n woord op elke lyn om te sê wat
groei.

Punteriglyne: Sien bladsy 246.
(2 punte vir korrekte volgorde
en byskrif = 10 punte)

3. Grootboek: Gawe en nare sop
1. Lees saam met die klas: GB bladsy 36-39
2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy
3. Pas die flitskaarte by die woorde in die boek
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Die weer

WEEK 8

Woensdag

4. Skryf: Assessering 1
My gunsteling-kos: LAB bladsy 203
• Dink aan jou gunsteling-kos. Skryf dit in die eerste blokkie.
• Skryf ’n sin oor hoekom jy daarvan hou. Gebruik jou eie spelling.
Klank woorde uit wat jy wil gebruik.
• Werk op jou eie sonder om te praat.
Punteriglyne: Sien bladsy 241.
(10 punte)

5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Raak jou tone. Strek jou arms boontoe. Herhaal.

2. Groei soos ’n plant
• Maak jouself klein soos ’n saadjie. Jou wortels groei
(steek ’n been uit).
• Jou loot groei (maak jou rug een werwel op ’n slag
reguit).
• Jou blare groei (maak jou arms langer).
• Jy groeie groter en sterker (staan op en strek).

6. Rymwoorde
1. Bou die rymwoorde: LAB bladsy 204
(15 min)

2. Handskrif: LAB bladsy 207 (15 min)
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Woensdag

WEEK 8

7. Lees en Begrip: Assessering 1 (Groep C)
1. Die klas doen Onafhanklike Werk:
LAB bladsy 211-217 (30 min)

2. Groep C op die mat: LAB bladsy 194
(30 min)

Sien bladsy 179 vir besonderhede.
• Voltooi twee Onafhanklike Skryfaktiwiteite

• Leerders fluisterlees die leeskaart/storie
vir hulleself.
• Roep hulle een vir een om te luister hoe
hulle lees.
• Luister vir 1 minuut na
elke kind.
Punteriglyne: Sien
bladsy 239
(10 punte)

8. Luister en Praat: Assessering 2
1. Kleur die gesonde kos in: LAB bladsy 206
• Kleur slegs die prente van gesonde kos in.
• Terwyl julle werk, sal ek leerders na my tafel toe roep om met my oor
hulle troeteldiere te praat.

2. Vra vir elke leerder 2-3 vrae oor troeteldiere
Assesseer die helfte van die klas vandag en die ander helfte môre.
Voorbeeldvrae:
• Het jy ’n troeteldier?
• Wat eet dit?
• Waar slaap dit?
• Hoe is jy goed vir jou troeteldier?
Of
• Van watter troeteldier sal jy jou?
• Wat sal dit eet?
• Waar sal dit slaap?
Punteriglyne: Sien bladsy 236.
(10 punte)
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Donderdag

WEEK 8

FA

FA

FA
Klanke

FA

Gedeelde
Lees

Oggendbyeenkoms

GBL en
Onafhanklike
Werk

FA

1. My nuus

2. Lees en begrip: Assessering 2
1. Werk met inligting in ’n tabel: LAB bladsy 207
• Lees die name van die kos en die kinders in die tabel.

2. Beantwoord die vrae: LAB bladsy 208
• Lees die vrae vir die klas.
• Moedig hulle aan om deurentyd terug te gaan na die tabel om
antwoorde te kry.
• Leerders skryf die antwoorde op die lyne.
Punteriglyne: Sien bladsy 239.
(10 punte)

196

Liggaamsopvoeding
(binne)

Luister en praat

Donderdag
3. Liggaamsoefening (binne)
1. Warm op
• Wikkel jou wysvingers soos klein ruspes wat loop.
• Maak flikkerende ligte met jou hande.
2. Oefen op die plek
• Vryf jou maag en klap terselfdertyd op jou kop. Ruil hande
om. Doen dit vinniger.
• Marsjeer sonder om te beweeg, raak met jou knieë aan
teenoorgestelde elmboë.

4. Klanke: Assessering 1

Voltooi LAB bladsy 209
• Vul die ontbrekende klanke in om die woorde te voltooi.
• Werk op jou eie.
Punteriglyne: Sien bladsy 237.
(5 punte)

5. Lees en Begrip: Assesssering 1 (Groep D)
1. Die klas doen Onafhanklike Werk:
LAB bladsy 211-217 (30 min)
Sien bladsy 179 vir besonderhede.
• Voltooi twee Onafhanklike Skryf-aktiwiteite
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WEEK 8

WEEK 8

Donderdag

2. Groep D op die mat: LAB bladsy 194 (30 min)
• Leerders fluisterlees die leeskaart/storie vir hulleself.
• Roep hulle een vir een om te luister hoe hulle lees.
• Luister vir 1 minuut na elke kind.
Punteriglyne: Sien bladsy 239.
(10 punte)

6. Luister en Praat: Assessering 2 vervolg
1. Teken ’n prent oor inkopies doen (30 min)
Gee vir elke leerder ’n skoon vel papier.
• Dink aan wanneer jy inkopies of kos
gaan koop.
• Teken ’n prent daarvan.
• Skryf ’n sin.
• Terwyl julle werk, sal ek leerders na
my tafel toe roep om met my oor hul
troeteldiere te praat.

2. Vra vir elke leerder 2-3 vrae oor troeteldiere
Voltooi die assessering vandag.
Voorbeeldvrae:
• Het jy ’n troeteldier?
• Wat eet dit?
• Waar slaap dit?
• Hoe is jy goed vir jou troeteldier?
Of
• Van watter troeteldier sal jy jou?
• Wat sal dit eet?
• Waar sal dit slaap?
• Hoe sal jy goed wees vir jou
troeteldier?
Punteriglyne: Sien bladsy 236.
(10 punte)
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Die weer

2. Liggaamsopvoeding: Assessering 1
1. Verduidelik die taak (5 min)
• Verdeel die klas in klein groepies. Elke
groep moet ’n paar bewegings vir my
doen.
• Die ander groepe kan Volg die leier in jul
groep speel totdat julle geroep word.

2. Gee die instruksies vir een groep op ’n slag.
Laat 30 sekondes vir elke beweging toe (5 min per groep)
•
•
•
•
•
•

Staan armlengte van mekaar. Doen wat ek sê.
Spring, bene bymekaar.
Hop op een been, hop op die ander.
Staan stil op een been, staan stil op die ander.
Spring op die plek.
Spring met bene wyd uitmekaar, dan in.

Indien toerusting beskikbaar is, sluit in touspring, gooi en vang ’n bal, en spring op ’n bankie
en weer af.
Punteriglyne: Sien bladsy 249.
(10 punte)
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WEEK 8

Vrydag

3. Vind uit/Onderwyser se storie
1. Leerders gee terugvoering oor die Vind uit-vraag:
LAB bladsy 197 (5 min)
• Praat oor hoe jy die antwoord gekry het.
Antwoord: Plante het sonlig, water en koolstofdioksied (wat in lug gekry
word) nodig om hulle kos te maak.

2. Vertel ’n storie oor hoe iemand gevoel het om toets te skryf,
en hoe belangrik dit is om aan te hou probeer (10 min)
• Hoe het jy hierdie week gevoel met al die assesserings?

4. Klanke: Assessering 2
Diktee: LAB bladsy 210
• Ek sal ’n woord stadig sê.
• Ek sal dit een keer herhaal.
• Skryf die woord in jou beste
handskrif.
• Werk op jou eie.

taak
roos

vuur
lees
oor

Punteriglyne: Sien bladsy 238.
(10 punte)
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Vrydag

WEEK 8

5. Lees en Begrip: Assessering 1 (Groep E)
1. Die klas doen Onafhanklike
Werk: LAB bladsy 211-217
(30 min)

2. Groep E op die mat: LAB bladsy 194
(30 min)
• Leerders fluisterlees die leeskaart/storie vir
hulleself.
• Roep hulle een vir een om
te luister hoe hulle lees.
• Luister vir 1 minuut na elke
kind.

Sien bladsy 179 vir besonderhede.
• Voltooi twee Onafhanklike Skryfaktiwiteite

Punteriglyne:
Sien bladsy 239.
(10 punte)

6. Uitvoerende kunste: Assessering 1
1. Pare: Berei ’n kort dialoog voor wat
goeie maniere wys
• Berei ’n baie kort dialoog voor.
• Dit moet goeie maniere wys soos groet, om
verskoning vra, in ’n ry staan, hande opsteek,
luister en praat.
• Julle kan enige karakters wees, byvoorbeeld,
ouma en kind, onderwyser en kind.
• Gaan buitentoe om voor te berei. Ek sal julle
paar vir paar inroep.

2. Leerders bied hul dialoog aan
• Luister na elke paar en gee ’n punt.
Punteriglyne: Sien bladsy 248.
(5 punte)
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WEEK 9

Waar kos vandaan kom

Oorsig van Week 9
Hardoplees-storie
’n Reusagtige
pampoen
GBL en Onafhanklike Werk
• 2 GBL-groepe per dag
• 8 OW-aktiwiteite per week

Paarwerk
Hervertel ’n storie

Gedig
My vrugteboom

Liggaamsopvoeding
(binne)
Beweging, balans en
aksierympies

e

ns

Uitvoerende Kunste
• Maak vrugteslaai
• Ek was by die
mark
• Speel winkel by
tematafel

Le
e

va

ard
igheid

ryfwerk
Sk

Tema:
My
gunsteling-kos
Week 9:
Waar kos
vandaan kom

Gedeelde Skryf
Resep

nk

e

Groepbe
Lee gele
s

Lew

Visuele Kunste
• Gesonde kosbewertjie
• Koskleure

Mondeling

e
id

erk
sw

Liggaamsopvoeding
(buite)
Speletjies met
’n maat: spieël,
opsporing, lere.

Gedeelde Lees
Hoe om vrugteslaai
te maak

Kla

Onafhanklike Skryf
Maak vrugteslaai

Aanvangskennis en Persoonlike en
Sosiale Welstand
• Voedselgroepe (analiseer kos)
• Sorteer koskaarte
• Gesond of ongesond?
• Berging van kos
• Onderwyser se storie
• Vind uit: Bessies

202

Klanke
Hersiening

Handskrif
Oefen vier
keer per
week

Waar kos vandaan kom

WEEK 9

Voorbereiding
• Maak flitskaarte van hierdie sigwoorde:

vrugte

slaai

bak

sny

skil

• Julle sal op Donderdag vrugteslaai maak. Herinner leerders om, as hulle kan, elkeen ’n
vrug klas toe te bring, asook ’n koppie en lepel sodat elkeen daarvan kan proe. Onthou om
die ander vrugte en toerusting te verskaf (’n bak, snybord, mes, lepel). Jy kan jou taal- en
lewensvaardigheidlesse van Donderdag omruil sodat julle die vrugteslaai net voor pouse maak.
• Op Dinsdag, in Skeppende Kunste, maak leerders ’n bewertjie in groepe van vier. Elke groep het
’n stok en vier stukke tou nodig. Sny die tou in stukke vóór die les.
• Leerders sal hierdie week hulle koskaarte gebruik. Aan die einde van die week kan hulle dit huis
toe neem.
• Laat leerders toe om met die tematafel inkopies te rolspeel as hulle vrye tyd het.
• Gee daagliks vir die klas tyd om te kyk hoe hulle boontjiesade groei en om die papier nat te
hou. Sodra die boontjies groot genoeg is, kan hulle, soos in Week 6 beskryf, in ’n pot of houer
geplant word.

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

Vroeë lees-aktiwiteite

Dinsdag

Woensdag

OW: 8 aktiwiteite

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

Woordeskat
Mondelinge woordeskat
reusagtig, veld, ontplof, donderweer, bejaardes, bure, spyskaart, berging, bewertjie, spieël,
opsporing, happies, versiering, resep, tou, blikkie, plastiekbadjie, gedroogte (kos), yskas,
vrieskas, jogurt, biltong, rosyne, eetgerei, sprinkel, skink, meng, sorteer, groepeer, oorhandig,
pluk, kies, teelepel, leer, proe, grootte
Sigwoorde
vrugte, slaai, bak, sny, skil
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WEEK 9

Oggendbyeenkoms

Wiskunde

Liggaamsopvoeding

Klanke en
Handskrif

Luister
en Praat

Aanvangskennis
en PSW

GBL en
Onafhanklike
Werk

Liggaamsopvoeding

1. Oggendbyeenkoms
Klasregister

2021

Register

Kalender

Vier verjaarsdae

2. Storietyd: ’n Reusagtige pampoen
1. Stel die storie bekend
• Hou jy daarvan om pampoen te eet? Hoekom/hoekom nie?
• Hoe groot is die grootste pampoen wat jy al gesien het?

2. Lees die storie hardop
3. Vra vrae
• Dink jy die boer het te lank gewag? Hoekom?

204

Die weer

Maandag

WEEK 9

’n Reusagtige pampoen
Eendag, lank gelede, was daar ’n boer wat pampoene gekweek het. Hy het pampoene op sy
land gekweek. Een jaar het een pampoen baie vinnig gegroei. Die pampoen het gegroei en
gegroei. Elke dag het dit groter en groter geword.
Sommer gou was dit so groot soos ’n waatlemoen. Die boer se vrou het kom kyk. “Wat ’n groot
pampoen,” het sy gesê. “Jy moet dit binnekort pluk.” “Ek sal nog net ’n klein bietjie wag,” het
die boer gesê.
Die pampoen het aanhou groei. Sommer gou was dit so groot soos ’n stoel. Die boer se kinders
het kom kyk. “Wat ’n groot pampoen,” het hulle gesê. “Pappa moet dit binnekort pluk.”
Die pampoen het nie ophou groei nie. Sommer gou was dit so groot soos ’n kar. (Kan jy jou
indink!) Die boer se bure het kom kyk. “Wat ’n yslike pampoen,” het hulle gesê. “Jy moet dit
hierdie week pluk.”
Die volgende dag was die pampoen so groot soos ’n huis. Die dorp se ouderlinge het kom kyk.
“Wat ’n enorme pampoen,” het hulle gesê. “Jy moet dit vroeg môreoggend pluk.”
Daardie nag, terwyl almal geslaap het, was daar ’n verskriklike harde knal. Dit was harder
as donderweer of ’n straler se enjin. Almal het wakker geword. Die boer het buitentoe
gehardloop. Sy vrou het buitentoe gehardloop. Sy kinders het buitentoe gehardloop. Die bure
het buitentoe gehardloop. Die dorp se ouderlinge het buitentoe gehardloop.
Daar het hulle gesien wat gebeur het. Die pampoen het ontplof! Dit het oopgebars. Daar was
honderde stukke pampoen op die grond. Die boer het gelag. “Ek het te lank gewag. Maar nou
kan ons almal van die pampoen geniet. Help asseblief julleself.”
Almal het ’n stuk van die enorme pampoen gekry. Die volgende dag het die boer se vrou
heerlike pampoensop gemaak. Die bure het pampoensop gemaak. Die hele dorpie het
pampoensop gemaak. Die hele dorpie het geëet en geëet totdat hulle versadig was.

Mondelinge woordeskat uit die storie
land: ’n groot, oop stuk grond waarop boere saadjies plant
ouderlinge: ouer en wyser manne en vroue wat mense kan adviseer oor wat om te doen
donderweer: ’n storm-geluid wat gewoonlik saam met weerlig kom
ontplof: om skielik oop te bars
enorm: biae groot; yslik
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3. Grootboek: Vyf voedselgroepe
1. Groepeer kos (klassifikasie): GB bladsy 41 (15 min)
• Ons kan kos op verskillende maniere sorteer/groepeer. Op watter
maniere het ons alreeds kos gesorteer? (gesond/ongesond; dier/plant)
• Vandag gaan ons kos in vyf verskillende voedselgroepe sorteer.
• Elke groep help ons liggame op ’n spesiale manier.
• Kom ons lees die vyf groepe.

2. Analiseer skoolmiddagete (5 min)
• Kyk na Maandag se skoolmiddagete.
• Aan watter voedselgroep behoort elkeen van
die kosse?
• Van hoeveel voedselgroepe sal die leerders
Maandag eet?
• Gaan dan deur al die dae in die week.

3. Sorteer kos met koskaarte (10 min)
• Sorteer jou koskaarte in twee groepe: plant-/
dieroorsprong.
• Vind twee voorbeelde van elkeen van die vyf
voedselgroepe.
• Wys vir jou maat.

4. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
2. Speel Simon sê
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5. Klanke en Handskrif: Hersiening
LAB bladsy 223

2

1. Hersien die klanke (3 min)

1

• Verduidelik dat die woorde met ’n enkel of ’n
dubbelklank geskryf kan word. Dit verander die
betekenis van die woord.

2. Luister na en sê die klanke (3 min)
• Let op wat jou mond doen en hoe dit klink as jy
’n enkelklank en dan die dubbelklank sê.

3

3. Identifiseer woorde met die enkelklank en
die dubbelklank (4 min)
• Leerders verskaf meer woorde.

4. Klankhersiening (2 min)

5

• Leerders lees die lys woorde.

5. Lees die woorde vir ’n maat (3 min)
• Onderwyser kontroleer.

6. Voltooi in jou beste handskrif: LAB bladsy 224
• Gee aandag aan die plasing van die letters op die lyn, en spasiëring.

6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep A en B
1. Klas doen Onafhanklike Werk:
LAB bladsy 238-244 (30 min)
Lebelela dintlha go letl 199
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2. Groep A en B maak beurte op
die mat met die leeskaart/storie:
Leeswerk 1 (15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie bekend
soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir
hulleself.
• Stop en vra vrae.
Sê Hi! by
060 017 0000 vir vrae
.
om te vra oor die storie

7. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Pare: Spieëls (15 min)
• Warm op: Maak arm-windmeulens.
–– Speel Spieëls: Staan regoor jou maat
en kyk na mekaar.
–– Steek jou arms uit, palms na mekaar,
maar moenie raak nie.
–– Maat 1 beweeg hulle hande. Maat 2
kopieer. (demonstreer met ’n kind)
–– Maak enige armbeweging, vinnig of
stadig.
–– Ruil rolle om.

2. Pare: Opsporing (15 min)
• Speel Opsporing.
• Maat 1 kan rondhardloop as ek sê gaan.
• Maat 2 moet naby genoeg aan Maat
1 probeer bly sodat jy aan sy of haar
skouer kan raak (maar moenie aan hulle
raak nie!).
• Wanneer ek sê vries, moet jy stop. Maat
1 kyk of Maat 2 dit reggekry het om
naby genoeg te bly.
• Ruil rolle om.
• Koel af: Vries in jou gunsteling-posisie.
Loop stadig terug klas toe.
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Klanke en
Handskrif

1. My nuus

2. Hervertel storie: ’n Reusagtige pampoen
1. Verduidelik die oorvertelling van ’n storie (5 min)
• Werk in groepe om die storie oor te vertel.
• Maak beurte om ’n deel van die verhaal te vertel.
• Elke keer as ek sê gaan aan, moet ’n ander
leerder in die groep oorgaan om die storie
te vertel.

2. Groepe: Vertel die storie oor (10 min)
• Moenie bekommerd wees as jy die
eerste keer iets uitlaat nie.
• Luister na mekaar sodat julle weet
waar om te begin.
• Wanneer die storiel klaar is, begin
weer – verskillende kinders sal
verskillende dele vertel.
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3. Grootboek: Hoe om vrugteslaai te maak
1. Lees vir die klas: Grootboek bladsy 42-45 (5 min)
2. Vra die Dag 1-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Lees saam die flitskaarte (5 min)

4. Gesond of ongesond?/Vind uit
1. Hersien gesonde
happies
• Verlede week het ons
geleer dat party kos
meer gesond is as ander
kos.
• Wie kan ’n paar gesonde
happies onthou waarvan
ons geleer het?

2. Pare: Gesond of
ongesond?: LAB
bladsy 225 (8 min)

3. Lees die Vind
uit-vraag: LAB
bladsy 226 (5 min)

• Benoem die kos op die
bladsy.
• Is dit alles gesonde kos?
• Werk saam saam met ’n
maat. Merk die woord
gesond of ongesond.
• Kontroleer met ’n ander
paar.
• Voltooi die twee sinne
onderaan.

• Vind die antwoord by die
huis uit. Vra ’n volwasse
persoon om te help.
• Bring Vrydag die
antwoord.
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5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Maak klein sirkels met jou regterenkel, maak groot sirkels
met jou regterenkel. Dan die linkerenkel.
• Maak klein sirkels met jou polse, maak groot sirkels met
jou polse.

2. Sing ’n aksieliedjie
• Kies ’n aksieliedjie met spronge, skoppe, draaie en so aan.

6. Gedeelde woordbou
2. Die leerders gebruik die
onderwyserskaarte om die woorde
op die bord te bou: LAB bladsy 227
(13 min)

1. Knip die letterkaarte vir die week
uit: LAB bladsy 277 (7 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 228
(10 min)
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep C en D
1. Die klas doen
Onafhanklike Werk: LAB
bladsy 238-244 (30 min)

2. Groep C en D maak beurte op die mat met die
leeskaart/storie: Leeswerk 1 (15 min elk)
• Stel vandag se leeskaart/storie bekend soos nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir hulleself.
• Stop en vra vrae.

Sien bladsy 199 vir
besonderhede.

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

8. Maak ’n gesonde kos-bewertjie
1. Verduidelik die voorbeeld:
LAB bladsy 229 (15 min)

3. Groepe van drie of vier
maak ’n bewertjie

• ’n Bewertjie is ’n hangende
versiering wat in die lug
beweeg.
• Kyk na die voorbeeld. Hoe dink
jy word ’n bewertjie gemaak?
• Ons gaan bewertjies maak
deur prentjies van gesonde kos
te gebruik.

• Pons ’n gaatjie in elke uitknipsel.
• Ryg tou deur die gaatjie en bind
al die uitknipsels aan die stokkie
vas.
• Hang julle bewertjies op.
• Neem enige ekstra uitknipsels
huis toe om ’n bewertjie by die
huis mee te maak.

2. Kies een kossoort om in te
kleur en uit te knip: LAB
bladsy 279
• Kies en kleur een soort kos op
bladsy 279 in.
• Gebruik die werklike kleure van
die kos.
• Knip die prent van die kos
versigtig uit.
• Draai dit om en kleur die agterkant in.
Leerders kan al die kosse inkleur en uitknip as jy
genoeg tou het.
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1. Oggendbyeenkoms
2021

Register

Calendar

Celebrate birthdays

2. Maniere om kos te stoor
1. Berging van kos (5 min)
• Waar bêre jy jou kos by die huis?
Hoe bêre julle brood? Pap? Melk?
Vrugte? ens.
• Hoekom berg ons kos versigtig?
(om dit veilig en vars te hou)

2. Lees en beantwoord vrae: LAB bladsy 230 (10 min)
• Kyk na die prente. Op watter verskillende maniere kan jy kos vars en
veilig hou?
• Verskillende kosse word op spesifieke maniere geberg. Gee ’n paar
voorbeelde (gedroogde kos, geblikte kos)
• Ek sal elke vraag lees. Kyk mooi na die prente in die LAB om die
antwoorde te kry.
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3. Grootboek: Hoe om vrugteslaai te maak
1. Lees saam met die klas: BB bladsy 42-45 (5 min)
2. Vra die Dag 2-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Pas die flitskaarte by die woorde in die boek (5 min)

4. Gedeelde Skryf: ’n Resep
1. Praat oor hoe om ’n vrugteslaai te maak (2 min)
•
•
•
•
•

Verduidelik wat ’n resep is.
Dink aan ons GB-storie. Vertel vir jou maat:
Watter kos het ons nodig om vrugteslaai te maak?
Watter gereedskap moet ons gebruik?
Wat doen ons om vrugteslaai te maak?
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2. Stel die skryfraam
bekend (3 min)
Berei vooraf ’n skryfraam op
die bord voor.
• Daar is drie afdelings in ’n
resep. Kom ons lees die
opskrifte.
–– Bestanddele: die goed
wat in die kos kom wat
jy maak.
–– Gereedskap: toerusting
wat jy vir kosmaak
gebruik.
–– Instruksies: woorde wat
vir jou sê hoe om iets
te doen
• Die instruksies moet in die
regte volgorde wees. Dit
is gewoonlik kort sinne.

WEEK 9

Opskrif: ____________________________
Bestanddele
1. _________________________________
2. _________________________________
Gereedskap
______, _______, ______, ______, _____

Instruksies
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________

2. Skryf ’n klasresep deur die leerders se voorstelle te gebruik (10 min)
• Ons gaan ons resep skryf.
• Wat moet ons onder elke opskrif skryf?
• Wat doen jy eerste? (was die vrugte). Ons sal dit vir instruksie nommer 1 skryf.
• Wat doen ons volgende? Ens.
Indien moontlik, hou die resep op die bord tot die skryfles op Donderdag.

Opskrif: Hoe om vrugteslaai te maak

Gereedskap
Chopping board,
snybord, mes,
lepel, bakkie,
lemoenversapper

Bestanddele
1.	verskillende
soorte vrugte
2. lemoensap

Instruksies
1. Was die vrugte.
2. Skil die vrugte.
3. Sny die vrugte in stukkies.
4.Gooi sap oor die vrugte.
5. Meng.
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5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Kniel soos ’n muis op die grond. Strek boontoe soos ’n groot,
sterk boom. Raak aan jou tone.

2. Balansering
• Balanseer jou potlood-/boontjiesakkie op verskillende
liggaamsdele, skouers, knieë, elmboë, arms, voet, kop,
bors en so aan.

6. Rymwoorde
1. Bou die rymwoorde: LAB bladsy 231
(15 min)

2. Handskrif: LAB bladsy 232 (15 min)

7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep E en A
1. Klas doen Onafhanklike Werk:
LAB bladsy 238-244 (30 min)
Sien bladsy 199 vir besonderhede.
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2. Groep E en A maak beurte op die mat (15 min elk)
Groep E op die mat met die leeskaart/storie
Leeswerk 1
• Stel vandag se leeskaart/storie bekend soos
nodig.
• Leerders fluisterlees die sinne/storie vir
hulleself.
• Stop en vra vrae.

Groep A op die mat met die leeskaart/
storie: Leeswerk 2
• Lees die sinne/storie weer hardop
saam.
• Leerders lees dit saam saam met
’n maat.
• Onderwyser luister na die leerders
wat lees.

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

8. Voedselkleure
1. Sorteer vrugte volgens kleur (10 min)
• Een manier om vrugte te sorteer, is volgens
kleur.
• Gebruik jou koskaarte. Gee vir my ’n paar
voorbeelde van kos wat geel, rooi, groen,
ens is.
• Elke groep kan hulle kaarte in ’n ander kleur
sorteer: Groep 1 – rooi kos, Groep 2 – groen
kos ens.

2. Teken en kleur vrugte in: LAB bladsy 233 (20 min)
Toerusting: kryte
• Teken en kleur een voorbeeld van elke kleur kos in.
• Kleur ’n tweede voorbeeld in as jy tyd het.
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Oggendbyeenkoms

Onafhanklike
Skryfwerk

Liggaamsopvoeding

Gedeelde Lees
(vlotheid
en reaksie)

Luister
en Praat

Wiskunde

Klanke en
Handskrif

GBL en
Onafhanklike
Werk

Uitvoerende
Kunste

Nota aan onderwyser: Vandag maak jy saam met die klas vrugteslaai. As jy die Lewensvaardigheidles(Uitvoerende Kunste) van 30 minute vroeër die dag doen, doen Gedeelde Lees voordat jy die
vrugteslaai maak en Onafhanklike Skryfwerk nadat die vrugteslaai gemaak is.

1. My nuus

2. Sing ’n telrympie
1. Sê die rympie en doen die aksies (7 min)
• Leerders begin saamsing na die eerste vers.

• Hoe gebruik hierdie rympie
aftrekking?

My vrugteboom
Vyf vrugte hang aan die
vrugteboom
Een vir my en een vir my
oom.
Ek pluk ‘n vrug en kan jy
droom?
Vier vrugte hang aan die
vrugteboom
Vier vrugte hang aan die
vrugteboom
Een vir my en een vir my
oom.
Ek pluk ‘n vrug en kan jy
droom?
Drie vrugte hang aan die
vrugteboom
Drie vrugte hang aan die
vrugteboom
Een vir my en een vir my
oom.

2. Elke groep sê een vers
(8 min)

Ek pluk ‘n vrug en kan jy
droom?
Twee vrugte hang aan die
vrugteboom
Twee vrugte hang aan die
vrugteboom
Een vir my en een vir my
oom.
Ek pluk ‘n vrug en kan jy
droom?

Een vrug hang aan die
vrugteboom
Een vrug hang aan die
vrugteboom
Een vir my, maar geen vir
my oom.
Ek pluk ‘n vrug en kan jy
droom?
Geen vrugte hang aan die
vrugteboom!
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3. Grootboek: Hoe om vrugteslaai te maak
1. Lees saam met die klas: BB bladsy 42-45 (5 min)
2. Vra die Dag 3-vrae op elke bladsy (5 min)
3. Hersien die flitskaarte en sit dit teen die woordmuur (5 min)

4. Skryf: Maak vrugteslaai
1. Lees weer (2 min)

2. Onafhanklike Skryf:
LAB bladsy 234 (13 min)

• Kom ons lees ons resep.

Opskrif: Hoe om vrugteslaai
te maak

Bestanddele
1.	verskillende soorte vrugte
2. lemoensap
Gereedskap
snybord, mes, lepel, bakkie,
lemoenversapper

Instruksies
1. Was die vrugte.
2. Skil die vrugte.
3. Sny die vrugte in stukkies.
4.Gooi sap oor die vrugte.
5. Meng.
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• Teken ’n prent van een van
die stappe om vrugteslaai
te maak.
• Skryf ’n sin om te sê wat
jou prent wys.
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5. Liggaamsopvoeding (binne)
1. Warm op
• Hardloop stadig op die plek asof jy in die modder vassit.
• Hardloop vinnig op die plek asof ’n hond jou jaag.

2. Fyn motoriese aktiwiteite
• Frommel ’n koerantpapier met een hand op en stryk dit weer
plat.
• Frommel ’n ander papier met die ander hand op en stryk dit
weer plat.
• Skeur die papier in klein stukkies.

6. Onafhanklike woordbou
2. Die leerders gebruik kaarte om
woorde te bou: LAB bladsy 235
(12 min)

1. Die leerders gebruik kaarte vir
vinnige klankbenoeming (3 min)

3. Handskrifoefening:
LAB bladsy 236
(15 min)
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7. GBL en Onafhanklike Werk: Groep B en C
1. Die klas doen Onafhanklike
Werk: LAB bladsy 238-244
(30 min)
Sien bladsy 199 vir besonderhede.

2. Groep B en C maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 2 (15 min elk)
• Lees weer die sinne/storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na hoe die leerders lees.

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

8. Maak saam vrugteslaai
1. Maak ’n vrugteslaai (20 min)

2. Deel die vrugteslaai uit (10 min)

• Ons gaan die resep volg wat ons in Gedeelde
Skryf geskryf het.
• Julle kan saam met my lees en my help.
• Eers maak ons die bestanddele bymekaar.
• Dan sit ons ons gereedskap reg.
• Nou maak ons die slaai (leerders kan vrugte
skil en naartjies en lemoene opdeel, maar die
onderwyser moet die vrugte sny).
Vra verskillende
leerders om
verskillende take
te verrig (skil
piesangs, skink
die lemoensap,
meng die vrugte).

• Skep ’n lepel van die vrugteslaai in
elke koppie vir die kinders om te eet.
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Register

2021

Kalender

Vier verjaarsdae

Die weer

2. Liggaamsopvoeding (buite)
1. Maak ’n leer (10 min)
•
•
•
•
•

Warm op: Tel jou linkerbeen en regterarm op, dan jou regterarm en linkerbeen.
In pare: Maak twee rye, ’n armlengte weg van die persoon voor jou.
Draai om na jou maat in die ander ry te kyk. Sit plat.
Maak jou bene reguit voor jou sodat dit jou maat se tone raak.
Kan jy die “leer” sien?
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2. Maak beurte om oor die bene te klim (20 min)
• Eerste paar: Staan op en
loop versigtig oor die bene
om aan die anderkant van
die leer te kom.
• Sit regoor mekaar aan
die bokant van die laaste
“trappie”. Dan begin die
volgende paar aan die
onderkant van die “leer”.
• Trap stadig en versigtig. As
jy aan ’n been raak, is jy uit.
• Koel af: Staan stadig op.
Sit jou hande op jou kop.
Marsjeer terug klas toe.

3. Wys jou tekening en sin
1. Groepe: Wys tekeninge (10 min)
•
•
•
•

Maak beurte om:
jou tekening te wys
te verduidelik wat jy geteken het en hoekom jy dit geteken het
jou sin te lees.

2. Vergelyk (5 min)
• Wie het dieselfde stap geteken?
Is julle tekeninge presies dieselfde?
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4. Vind uit/Onderwyser se storie
1. Leerders gee terugvoering oor
die Vind uit-vraag:
LAB bladsy 226 (5 min)
Antwoord:
• Die bessies in die boonste
ry: bosbessies, moerbeie,
swartbessies.
• In die onderste ry: aarbeie,
frambose, appelliefies/kruisbessies

2. Onderwyser se storie (10 min)
• Vertel ’n storie van toe jy na ’n ander plek gereis
het en die ongewone kos wat jy moes eet.
• Het jy daarvan gehou om nuwe kos te probeer?
Van watter nuwe kos het jy gehou?

5. Speel Ek sien met my kleine ogie
1. Wys vir die klas hoe om
Ek sien met my kleine ogie te speel
2. Die klas speel Ek sien met my kleine ogie in
groepe
3. Elke groep kies een ding om Ek sien met my
kleine ogie met die hele klas te speel
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6. GBL en Onafhanklike Werk: Groep D en E
1. Die klas doen Onafhanklike
Werk: LAB bladsy 238-244
(30 min)
Sien bladsy 199 vir besonderhede.

2. Groep D en E maak beurte op die mat met
die leeskaart/storie: Leeswerk 2 (15 min elk)
• Lees weer die sinne/storie hardop saam.
• Leerders lees dit saam met ’n maat.
• Onderwyser luister na hoe die leerders lees.

7. Speel Ek gaan mark toe
1. Verduidelik hoe om die speletjie te speel
(10 min)

2. Groepe: Speel speletjie
(20 min)

• Warm op: Doen ’n klapritme.
• Vandag gaan ons ’n geheuespeletjie speel. Ons
sal dit eers as ’n klas speel.
• Onderwyser: Ek gaan mark toe en ek koop ’n
appel.
• Leerder 1: Ek gaan mark toe en ek koop ’n appel
en ’n lemoen.
• Leerder 2: Ek gaan mark toe en koop ’n appel, ’n
lemoen en vleis.
• Hou aan totdat iemand vergeet.

• Speel die speletjie in julle groepe.
• Julle kan ’n paar keer speel.
• Koel af: Klapritme.

Ek gaan
mark toe en
ek koop ‘n
___________
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WEEK 10

Troues

Week 10: Hersieningsweek
In hierdie kwartaal is die fokus troues. Maak enige besprekings inklusief sodat alle kinders
gemaklik voel om oor hulle ervarings van troues te praat. Dit mag insluit besprekings van
verskillende troutradisies, verskillende gelowe se troues, verskillende feestelike kos en klere,
troues met verskillende geslagte en troues van ander kulture en lande waarvan die kinders
dalk weet.

PE (indoors) and
PE (outdoors)
Games, rhymes, and
songs from Term 3
Liggaamsopvoeding
(binne) en
Liggaamsopvoeding
(buite)
Speletjies, rympies en
liedjies in Kwartaal 3

Hardopleesstorie
• Thuli se troulied
• Hersien gedigte en rympies

Gedeelde Lees
Thuli se troulied

de
Mon ling

Kl
an
ke

er
k

Tema:
Spesiale dae
Week 10:
Troues

Leeswerk

wensvaardigh
Le
ei

d

fw
Skry

Onafhanklike
skryf
Skryf oor jou
tekening

Aanvangskennis en Persoonlike
en Sosiale Welstand
Bladsye uit die
Reënboog-Werkboek vir
Lewensvaardigheid
Klanke
Hersienings
aktiwiteite

Handskrif
Hersienings
aktiwiteite
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Lees, skryf en klanke
Bladsye uit die ReënboogWerkboek vir Afrikaans Huistaal

Troues

WEEK 10

Hierdie is ’n hersieningsweek, so daar is geen gestruktureerde daaglikse
program nie. In plaas daarvan sal jy die volgende lesvoorstelle vind:
•
•
•
•

Hardopleesstorie: Thuli se troulied
Gedeelde Leesstorie: Thuli se troulied (GB en LAB)
Voorstelle vir skryf- en tekenaktiwiteite
Voorstelle vir bladsye uit die Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid vir leerders om
te voltooi
• Voorstelle vir bladsye uit die Reënboog-Werkboek vir Afrikaans Huistaal vir leerders om
te voltooi.

Afhangende van waarin jou klas meer oefening nodig het, kies uit die
volgene hersieningsaktiwiteite:
• Herhaal woordbouaktiwiteite.
• Speel weer die Vrydag-klankspeletjies.
• Groepe kan sorteringsaktiwiteite met die flitskaartwoorde doen, byvoorbeeld: Vind tien
vierletterwoorde; sorteer hierdie tien woorde in alfabatiese volgorde; vind vyf woorde wat met
die s-klank begin, ens.
• Maak seker dat alle OW-aktiwiteite voltooi en korrek is. Leerders kan teruggaan en bladsye
voltooi of oordoen indien nodig.
• Lees weer die stories van Week 1-9 as ’n klas, in groepe of in pare.
• Hersien die gedigte en rympies in Week 1-9. Groepe kan een kies om voor te dra.

227

WEEK 10

Hersiening

1. Grootboek: Thuli se troulied
1. Stel die storie bekend
• Was jy al ooit by ’n troue op die platteland?
• Wat het by die troue gebeur?

2. Lees die storie hardop
3. Vra vrae
• Dink jy die mense het dit geniet om saam met Baba
Thuli te sing?
• Ken jy ’n troulied? Kan jy dit sing?

Thuli se troulied
Thuli is die baba in haar familie. Sy is drie jaar oud en het twee groot susters. Elke aand sing
Baba Thuli en haar twee susters saam ’n lied voordat hulle gaan slaap. Dit laat hulle lekker
droom.
Thuli se ouer suster gaan trou en hulle is almal baie opgewonde oor die troue. Thuli se
suster gaan ’n strooimeisie wees en Thuli gaan ’n blommemeisie wees. Hulle twee pas hulle
mooi rokke vir die troue aan. Hulle gaan ook nuwe skoene kry en blomme om in hulle hare te
dra. Hulle sal mandjies met vars blomme by die troue dra. Baba Thuli hou so baie van haar
blommemeisierok dat sy dit selfs wil dra wanneer sy gaan slaap.
Uiteindelik is dit tyd om al die dinge wat hulle vir die troue nodig het, in te pak en na Ouma se
dorpie te reis. Hulle arriveer die dag voor die troue. Daar is ’n groot tent en baie dorpsmense
is besig om kos voor te berei. Ander rangskik blomme in die kerk. Daardie middag oefen hulle
wat hulle vir die trouseremonie in die kerk moet doen.

Mondelinge woordeskat uit die storie
troue: die viering wanneer twee mense trou
strooimeisie: die meisie of vrou wat die bruid op haar troudag help
blommemeisie: die jong meisie wat die blomme vashou en agter die bruid en
strooimeisies loop
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Hersiening

WEEK 10

Die volgende dag maak hulle gereed vir die troue. Hulle trek hulle pragtige rokke aan en Ma
sit blomme in hulle hare. Uiteindelik mag Baba Thuli haar nuwe rok dra. Hulle groot suster lyk
pragtig in haar trourok. Hulle stap almal kerk toe. Thuli en haar suster stap agter die bruid toe
hulle die kerk binnegaan.
Die trouseremonie is baie lank. Die pastoor praat en praat en Baba Thuli wil speel. “Sjuut,”
fluister Ma en Baba Thuli is stil terwyl die pastoor nóg ’n bietjie praat. Die diens is amper verby.
Skielik roep Thuli met ’n harde stem na die gemeente uit: “Wil julle ’n mooi lied hoor?”
Almal draai en kyk na Baba Thuli. Die pastoor kyk na Baba Thuli en sê: “Ek wil jou mooi lied
hoor, kleinding. My geliefde kind, jy was vir so lank mooi soet. Kom ons luister na jou lied en
dan sing ons saam met jou.”
Baba Thuli begin om Al die veld is vrolik in ’n lieflike helder stem te sing. Almal ken die lied en
sing saam.

Mondelinge woordeskat uit die storie
bruid: die vrou wat gaan trou
pastoor: ’n predikant in die kerk

2. Grootboek: Thuli se troulied
1. Lees vir die klas: Grootboek bladsy 47-50 (5 min)
2. Vra vrae op elke bladsy (5 min)
3. Lees die flitskaarte saam (5 min)
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Hersiening

3. Teken ’n troue-prent
1. Praat oor troues
• Was jy al by ’n troue?
• Wie het getrou?
• Wie het aan die trouseremonie
deelgeneem? (bruid, bruidgekom,
strooimeisies, blommemeisies, en so aan)
• Sal jy graag ’n blommemeisie/hofknapie wil
wees? Sê hoekom/hoekom nie.
• Wat sal jy aantrek?
• Watter lied sal jy graag by ’n troue wil sing?
• Wat sal jy graag by ’n troue wil eet?

2. Teken ’n prentjie van ’n troue.
Gee vir elke leerder ’n skoon vel papier.
• Dink aan ’n troue waar jy al was.
• Teken ’n prent van iets wat jy onthou.

4. Skryf oor ’n troue
1. Pare: Praat oor jou prent

2. Skryf oor jou prent

• Vertel vir jou maat wat jy geteken het.

• Skryf op die agterkant van jou tekening
oor jou prent.

Die bruid het
pragtig gelyk.
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5. Aktiwiteite uit die Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid
Die volgende bladsye in die Reënboog-Werkboek vir Lewensvaardigheid is hersieningsaktiwiteite
en kan onafhanklik gedoen word.

1. Hoekom ons plante nodig het: ReënboogWerkboek, Aktiwiteit 41, bladsy 18-19
2. Waar kos vandaan kom: Reënboog-Werkboek,
Aktiwiteit 46, bladsy 28-29
3. Hoe plante lyk: Reënboog-Werkboek, Aktiwiteit 42,
bladsy 20-21
4. Mense in die
gemeenskap:
Reënboog-Werkboek,
Aktiwiteit 36,
bladsy 8-9
5. Verantwoordelikhede:
Reënboog-Werkboek,
Aktiwiteit 40,
bladsy 16-17

6. Aktiwiteite uit die Reënboog-Werkboek vir Afrikaans Huistaal
Die volgende bladsye in die Reënboog-Werkboek vir Afrikaans Huistaal is hersieningsaktiwiteite en
kan onafhanklik gedoen word.

1.

2.

3.
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ASSESSERING
Kwartaal 3

Geletterdheid: Deurlopende en Formele assessering, Kwartaal 3

• Kurrikulumskakels vir elke week word deur ligte blokke aangedui.
• Formele assesseringstake word deur donker blokke aangedui.
• Informele/deurlopende assessering: Merk die blok elke week wanneer jy sien dat die
meerderheid van die leerders die uitkomste bereik het.
• Maak ‘n nota van enige kinders wat nog sukkel. Jy sal dit weer moet leer of meer oefeninge aan
hierdie kinders moet voorsien.
Luister en Praat: Die leerders is in staat om …
W1

Luister na instruksies en aankondigings en reageer gepas
(alle vakke, assesseringstake)

W2

Luister sonder om te onderbreek en toon respek vir die
spreker (Oggendbyeenkoms, groepwerk)

W3

Praat oor persoonlike ervarings, bv. nuus, weer, volgorde
van gebeure en so aan (Oggendbyeenkoms)

W4

Sê gediggies en rympies en doen die aksies

W5

Identifiseer ooreenkomste en verskille deur die regte
woordeskat te gebruik (LV: vergelyk plante, oorsprong van
kos, gesonde/ongesonde kos)

W6

Luister met belangstelling en genot na stories (Storietyd)

W7

Luister na stories, teken ‘n prentjie en skryf ‘n byskrif om
begrip te toon (Individuele Skryf)

W8

Luister vir besonderhede in stories en antwoord oop-einde
vrae (Storietyd)

W9

Plaas prente van ‘n storie in volgorde en pas die byskrifte by
die prente (LV: plantegroei)

W10

Neem deel aan klaskamerbesprekings deur vrae te vra en te
beantwoord (Storietyd, GL, LV)

W11

Verstaan en gebruik gepaste taal van verskillende vakke
(LV, Syferkunde)

W12

Rolspel verskillende situasies en gebruik gepaste taal
(LV, UK)

W13

Gebruik ‘n toenemend uitgebreide woordeskat wanneer
praat

Klanke: Die leerders is in staat om …
W1

Identifiseer letter-klank-verhoudings wat hierdie kwartaal
aangeleer is

W2

Bou woorde met die aangeleerde letters (Woordbou)

W3

Herken aangeleerde woordfamilies

W4

Groepeer algemene woorde in woordfamilies

W5

Gebruik aangeleerde konsonantsamevoegings om woorde
te bou en op te breek (Woorbou, Diktee)

W6

Herken algemende konsonantsamevoegings aan die begin
van woorde

W7

Lees klankwoorde in sinne en ener tekste? (LAB, GL, GBL,
Assessering)

Lees: Die leerders is in staat om …
Gedeelde Lees
W1

Lees Grootboek in ‘n klasverben saam met die onderwyser

W2

Identifiseer die volgorde van gebeure en die agtergrond van
die storie (GL: mondelinge begripsvrae, GS: storiekaart)

W3

Gebruik die boekomslag om die einde en storielyn te
voorspel (GBL)

W4

Herken oorsaak en gevolg in ‘n storie (GL: mondelinge
begripsvrae)
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Geletterdheid: Deurlopende en Formele assessering, Kwartaal 3

Lees: Die leerders is in staat om …
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Gedeelde Lees
W5

Beantwoord hoër-orde-denkvrae (GL: begrips- en
reaksievrae)

W6

Gee ‘n opinie oor wat gelees is (GL: begrips- en reaksievrae)

W7

Interpreteer inligting wat in plakkate, prente en eenvoudige
tabelle voorkom (GL, LV, Grootboek-bladsye)

Groepbegeleide Lees (twee keer per week per groep)
W8

Lees hardop van leeskaart af/uit eie boek (twee keer per
week GBL per groep)

W9

Lees stil van leeskaart af/uit eie boek (twee keer per week
GBL per groep)

W10

Gebruik klanke, kontekstuele leidrade en sigwoorde
wanneer lees (twee keer per week GBL per groep)

W11

Monitor self tydens lees in die area van woordherkenning
sowel as begrip

W12 Lees met toenemende vlotheid en uitdrukking
Hou aan om sigwoordeskat te bou uit toevallige
W13 leesprogram, bloemlesings, gedeelde leestekste (Gedeelde
Lees, GBL)
Lees in pare en Onafhanklike Lees (weekliks)
W14 Lees hardop vir maat lees in pare, GBL)
W15 Lees eie en ener se skryfwerk (Deel ons skryfwerk)
W16

Lees boeke wat in Gedeelde Lees gelees is, sowel as ener
boeke (Paarlees)

Henskrif: Die leerders is in staat om …
Locomotor
W1

Hou potlood en kryt korrek vas

W2

Vorm kleinletters korrek volgens grootte en posisie op die
lyn

W3

Vorm hoofletters wat dikwels gebruik word, korrek

W4

Vorm syfers korrek

W5

Kopieer en skryf woorde met korrekte spasiëring

W6

Kopieer en skryf kort sinne korrek

Skryf: Die leerders is in staat om …
W1

Skryf ‘n boodskap op ‘n kaartjie (Dankie sê-kaartjie)

W2

Skryf woorde om ‘n sin te vorm deur aangeleerde klanke en
algemene sigwoorde te gebruik

W3

Skryf ten minste twee sinne, bv. van eie nuus of Gedeelde
Skryf

W4

Begin om hoofletters en punte te gebruik, insluitend
hoofletters vir eiename

W5

Gebruik selfstenige naamwoorde en voornaamwoorde met
hulp korrek in skryfwerk

W6

Stel ‘n lys van woorde saam volgens aanwysings
(Kwartaal 1-hersiening)

W7

Plaas sinne in volgorde

W8

Dra idees by vir ‘n klassikale skryfaktiwiteit (weeklikse
Gedeelde Skryf)

W9

Skryf en illustreer ‘n kort sin oor ‘n onderwerp om by te dra
tot ‘n boek vir die leeshoekie (boekversorgingsreëls)

W10

Bou eie woordbank en persoonlike woordeboek deur die
beginklank van ‘n woord te gebruik
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Geletterdheidsassessering, Kwartaal 3 (moet met die puntestaat ooreenstem)

Luister en Praat 1
Formele assessering (10 punte)
Skryfwerk: Luisterbegrip
Week 8, Maandag: OG bladsy 186, LAB bladsy 193

Punteriglyne:
Antwoord 1

Antwoord 2

Antwoord 3

Antwoord 4

Antwoord 5

1

2

3

4

5

Luister en Praat 2
Formele assessering (10 punte)
Individueel: Beantwoord vrae (oor troeteldiere)
Week 8, Woensdag en Donderdag: Kreatiewe Kunste

OG bladsye 195 en 198

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
•
•
•
•

Verstaan die vrae (luister na instruksies)
Verskaf relevante antwoorde (reageer gepas)
Taalvermoë (korrekte struktuur, groot woordeskat, praat oor persoonlike ervarings)
Praatvermoë (volume, uitspraak, spoed, vlotheid)
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Geletterdheidsassessering, Kwartaal 3 (moet met die puntestaat ooreenstem)

Luister en Praat 3
Informele assessering (5 punte)
Klaskamerwaarneming tydens Luister en Praat- en ander mondelinge lesse, Week 1-7

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

1

2

3

4

5

Kriteria
•
•
•
•

Luister na ander sonder enige onderbreking
Volg instruksies en aankondigings
Neem deel aan rympies, gedigte en liedjies
Dra by tot besprekings

Klanke 1
Formele assessering (5 punte)
Skryfwerk: Voltooi die woord (met aangeleerde dubbelklanke)
Week 8, Donderdag: OG bladsy 197, LAB bladsy 209

Punteriglyne:
Antwoord 1

Antwoord 2

Antwoord 3

Antwoord 4

Antwoord 5

1

2

3

4

5
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Geletterdheidsassessering, Kwartaal 3 (moet met die puntestaat ooreenstem)

Klanke 2
Formele assessering (10 punte)
Skryfwerk: Diktee
Week 8, Vrydag: OG bladsy 201, LAB bladsy 210

Punteriglyne:
Antwoord 1

Antwoord 2

Antwoord 3

Antwoord 4

Antwoord 5

1

1

1

1

1

Klanke 3
Informele assessering (5 punte)
LAB: Woordbou-aktiwiteite, Diktee-toetse, aktiwiteite Week 1-7

Punteriglyne:
Identifiseer
byna geen
aangeleerde
klanke nie.
Nie in staat om
woorde te bou
of op te breek
nie.

Identifiseer
‘n paar
aangeleerde
klanke.
Selde in staat
om woorde te
bou of op te
breek.

Identifiseer
sommige
aangeleerde
klanke.
Soms in staat
om woorde te
bou of op te
breek

Identifiseer
die meeste
aangeleerde
klanke.
Gewoonlik
in staat om
woorde te
bou of op te
breek.

Identifiseer
alle
aangeleerde
klanke.
Altyd in staat
om woorde te
bou of op te
breek.

0 –1

1–2

3

4

5
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Geletterdheidsassessering, Kwartaal 3 (moet met die puntestaat ooreenstem)

Lees en Begrip 1
Formele assessering (10 punte)
Individueel: Hardop-lees
Week 8, Maandag–Vrydag: OG bladsye 189, 192, 195 en 201

LAB bladsy 194

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
•
•
•
•
•

Lees teen ‘n goeie tempo
Herken die meeste aangeleerde sigwoorde
Klank enige onbekende woorde
Let op leestekens (wys dat hulle vir betekenis lees)
Lees vlot en met uitdrukking

Lees en Begrip 2
Formele assessering (10 punte)
Skryfwerk: Leesbegrip
Week 8, Donderdag: OG bladsy 197, LAB bladsy 208

Punteriglyne:
Antwoord 1

Antwoord 2

Antwoord 3

Antwoord 4

Antwoord 5

Antwoord 6

1

3

1

1

2

2

By vraag 5 en 6 word ekstra punte gegee vir ‘n logiese regverdiging van die gegewe
antwoord, en by vraag 2 en 6 vir idees wat op verstaanbare manier uitgedruk word.
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Geletterdheidsassessering, Kwartaal 3 (moet met die puntestaat ooreenstem)

Lees en Begrip 3
Informele assessering (5 punte)
Klas-/groepwaarneming: Gedeelde Lees en Groepbegeleide Lees Week 1-7

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

1

2

3

4

5

Kriteria
•
•
•
•

Neem deel aan Gedeelde Lees-lesse
Neem deel aan Groepbegeleide Lees-lesse
Lees met ‘n maat in Groepbegeleide Lees
Kan die meeste aangeleerde sigwoorde herken

Handskrif 1
Formele assessering (5 punte)
Handskrif assessment
Week 8, Dinsdag: OG bladsy 191, LAB bladsy 200

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

1

2

3

4

5

Kriteria
•
•
•
•
•

Korrekte potloodgreep
Vorm die kleinletters korrek, korrekte grootte en posisie op die lyn
Vorm die meeste hoofletters en syfers korrek
Skryf woorde met die korrekte spasiëring (binne die woord self, en tussen woorde)
Kopieer die sin korrek
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Handskrif 2
Informele assessering (5 punte)
LAB: Handskriftake en ander Skryftake Week 1-7

Punteriglyne:
Handskrif in
handskriftake
en ander
kontekste is nie
aanvaarbaar
nie.

Handskrif in
handskriftake
en ander
kontekste
is soms
aanvaarbaar.

Handskrif in
handskriftake
en in ander
kontekste is
gewoonlik
aanvaarbaar.

Handskrif in
handskriftake
en in ander
kontekste is
deurgaans
aanvaarbaar.

Handskrif in
handskriftake
en in ander
kontekste is
deurgaans
uitstekend.

1

2

3

4

5

Skryf 1
Formele assessering (10 punte)
Skryfwerk: My gunsteling-kos
Week 8, Woensdag: OG bladsy 194, LAB bladsy 204

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
Skryf ten minste twee sinne
Idees en woordeskat (skryf interessante sinne met groot woordeskat)
Leestekens (hoofletters aan die begin van sinne en vir name, punt aan die einde van sinne)
Grammatika (gebruik korrekte woordorde, tyd, selfstandige naamwoorde en
voornaamwoorde)
• Spelling (toon klank- of sigwoordkennis)
•
•
•
•
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Geletterdheidsassessering, Kwartaal 3 (moet met die puntestaat ooreenstem)

Skryf 2
Informele assessering (10 punte)
LAB: Onafhanklike Skryftake Week 1-7 (veral Week 2: Dankie sê-boodskap)
Klaswaarneming: Gedeelde Skryf-lesse

Punteriglyne:
Dra nooit by
tot Gedeelde
Skryf-lesse nie.
Individuele
skryfaktiwiteite
is nie goed
gedoen nie.

Dra soms by
tot Gedeelde
Skryf-lesse.
Individuele
skryfaktiwiteite
is soms
aanvaarbaar.

Dra soms by
tot Gedeelde
Skryf-lesse.
Individuele
skryfaktiwiteite
is van
aanvaarbare
standaard.

Dra dikwels by
tot Gedeelde
Skryf-lesse.
Individuele
skryfaktiwiteite
is van ‘n hoë
standaard.

Dra altyd by
tot Gedeelde
Skryf-lesse.
Individuele
skryfaktiwiteite
is van ‘n
uitsonderlike
hoë standaard.

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10
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2. Beantwoord vrae oor troeteldiere
3. Klaskamerwaarneming: alle mondeling en
Luister en Praat-lesse

OG, bl. 195
en 196
Week 1-7
Maks.
punt

10
10
5
25

2. Diktee

LAB, bl. 210

LP
(25%)

5
10

1.Hardoplees vir die onderwyser
2.Leesbegrip

Maks.
punt
LAB, bl. 194
LAB, bl. 191

5
20
10
10
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Lees en Begrip

Maks.
punt
LAB, bl. 200

5
25
5

1. Skryf twee sinne: My gunsteling-kos

Maks.
punt
LAB, bl. 203
Week 1–7

LEES
(25%)
HS
(10%)

Maks.
punt

5
10
10
10
20

Klaskamerwaarneming: Gedeelde
Skryf-lesse

2. LAB: alle Onafhanklike Skryf-bladsye +
Klaskamerwaarneming: Gedeelde Skryf-lesse

Henskrif

2. LAB: alle Handskrif-bladsye

Week 1–7

KL
(20%)

1. Kopieer ’n sin

3.Klaskamerwaarneming (alle Gedeelde
Lees-lesse)
Week 1–7

Klanke

Week 1–7

3. LAB: alle woordbou-, diktee- en klankbladsye

1. Vul ontbrekende klanke in

LAB, bl. 209

Luister en Praat

1. Luisterbegrip

Naam
LAB, bl. 193

HUISTAAL, KWARTAAL 3, PUNTESTAAT (vir kopiëring)
SKRYF
(20%)

Lewensvaardigheid: Deurlopende en formele assessering, Kwartaal 3

• Kurrikulumskakels vir elke week word deur ligte blokke aangedui.
• Formele assesseringstake word deur donker blokke aangedui.
• Informele/deurlopende assessering: Merk die blok wanneer jy sien dat die meerderheid van die
leerders die uitkomste bereik het.
• Maak ‘n nota van enige kinders wat nog sukkel. Jy sal dit weer moet leer of meer oefeninge aan
hierdie kinders moet voorsien.
Aanvangskennis en PSW: Leerders is in staat om …
1
Roetines
W1 Bespreek die dag en maen met die klaskalender
W2 Hou die daaglikse weerkaart by
W3 Bespreek vakansies, godsdienstige dae en ener spesiale dae
Onderwerpe
W4 My gemeenskap
W5 Troeteldiere
W6 Maniere en verantwoordelikhede
W7 Plante en sade
W8 Kos
Sleutelkonsepte en -vaardighede * nommer verwys na week
Sosiale Wetenskapkonsepte: behoud (1), oorsaak en gevolg (2, 3), plek
W9 (2), aanpassing, verwantskappe (1, 4), interafhanklikheid (1, 2), diversiteit
en Individueeliteit (7, 8, 10), verenering (10), probleemoplossing (2)
Natuurwetenskapkonsepte: die lewe en om te lewe (3,5), energie en
W10 verenering (5), materie en materiale (5), planeet aarde en verder (6),
interafhanklikheid (3, 6)
Wetenskaplike prosesvaardighede: ondersoek (waarneem) (5), vergelyk
W11
(6,8), klassifiseer (7, 8, 9), meet (5, 9), eksperimenteer (5), kommunikeer
Tegnologiese prosesvaardighede: ondersoek (6), ontwerp (1, 2, 3, 6),
W12
maak (1, 2, 3, 4, 7), evalueer (2), kommunikeer (2)
PSWS
W13 Sosiale- en emosionele gesondheid
W14 Verhoudings met ener mense en die omgewing
W15 Waardes en houdings
Uitvoerende kuns: Leerders is in staat om ...
1
Speel speletjies en ontwikkel vaardighede
Warm die liggaam op (verskillende opwarmingspeletjies, beweging,
W1
aksierympies, ens.)
Kombineer bewegings- en niebewegingsaktiwiteite (hardloop na plekke,
W2
hardloop na plante, rommel opruim)
Aksies deur mimiek, bv. ek eet my gunsteling kos (maak ‘n gemeenskapslid
W3
na, ‘n dier, goeie maniere)
Speel speletjies (dierekaarte-speletjies, koskaarte-speletjies, Ek gaan mark
W4
toe)
Ontwikkel luistervaardighede bv. deur musikale speletjies en deur van
verskillende tempo, toonhoogte, dinamika en duur gebruik te maak
W5
(rympies, liedjies, luister- en praatstoele, volg instruksies om vrugteslaai te
maak)
Beskryf ‘n lid van die gemeenskap, voer ‘n onderhoud met ‘n lid van die
W6
gemeenskap, beplan en bied ‘n dorpiestraat aan.
Afkoel van die liggaam en ontspanning (verskillende afkoelings –
W7
asemhaal, strek, beweeg stadig)
Improviseer en interpreteer
W8 Kies en maak eie bewegingsinne (sinne oor ‘n dier)
W9 Doen klapritmes in 3- of 4-tyd (musikale stenbeeelde, beweging/dans)
Dramatiseer met die onderwyser se leiding, ‘n denkbeeldige situasie (goeie
W10
maniere, Jan en die Boontjierank [klassikaal en groepe], inkopies-rolspel)
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Lewensvaardigheid: Deurlopende en formele assessering, Kwartaal 3

Visuele kuns: Leerders is in staat om ...
1
Skep in 2-D
Verf en teken denkbeeldige kreature/plante (denkbeeldige troeteldier,
W1
denkbeeldige boontjierank, plant)
W2 Verf en teken jouself (self, besig om gunsteling kos te eet, troue)
Beskryf eie prente (Geletterdheid: beskryf prente wat in onafhanklike skryf
W3
geteken is)
Toon bewustheid van lyn en vorm, kleur, kontras en bygevoegde
W4
besonderhede (blaarafdrukke, botaniese tekening, towersade, koskleure)
Knip uit en manipuleer materiale om voorwerpe te maak (boekmerk,
W5
boekomslag, beloftekaart, goeie maniere-tuin, koskaarte, bord kos-collage)
Skep in 3-D
Gebruik speelklei of herwinbare materiale om modelle van
W6 verbeeldingryke kreature en ener voorwerpe te maak (dorpstraat,
denkbeeldige troeteldier)
W7 Gebruik gepaste materiaal en gereedskap (kos-bewertjie)
Gebruik geskikte materiale en toon ruimtelike bewustheid (bord kosW8
collage, bewertjie)
Liggaamsopvoeding: Leerders is in staat om ...
1
Beweging
Beweeg: spring, hardloop, klim, kruip (spanspeletjies, rommel optel,
W1
hardloop na verskillende plekke, dierebeweging, speel Opsporing)
W2 Loop agteruit op hakke/tone (Volg die leier)
W3 Stap vorentoe met die dominante been oorkruis (Volg die leier)
Volg instruksies om stadig en vinnig te beweeg (hardloop na verskillende
W4
plekke/plante)
Perseptueel-motories
W5 Help om ‘n hindernisbaan te bou
Beweeg veilig deur die baan, bv. klim op, oor, kruip, hang aan stawe,
W6
balanseer (spanspele, Volg die leier, Lere)
W7 Maak dierebewegings na
Ritme
W8 Doen touspring – alleen, in groepe (twee swaai en die ener een spring)
W9 Haal in verskillende ritmes asem
Koördinasie
Demonstreer oog-hen-voet-koördinasie (boontjiesakkie-balspeletjies, bv.
W10
gooi ‘n tennisbal, vang dit, bons dit, gee dit aan)
W11 Spring oor ‘n swaaiende bal in ‘n kous
W12 Speel speletjies (Lere, Spieël)
Balans
Balanseer bv. op motorbene wat plat op die grond lê of regop staan
W13
(spanspeletjies)
Speel speletjies waar boontjiesakkies op verskillende liggaamsdele
W14
gebalanseer word (boontjiesak-opwarming)
Ruimtelike oriëntasie
W15 Kruip deur bene wat in ‘n ry opgestel is
Hardloop na spesifieke plekke, agtervolg ‘n ener kind, maar moenie raak
W16
nie
Lateraliteit
Spring met dominante- en nie-dominante been (Volg die leier,
W17
Eenbeentjie)
Hardloop en swaai ‘n tou/ben/lint met die dominante- en nie-dominante
W18
hen
W19 Strek alternatiewe bene en arms tydens oefening
Sport en speletjies
W20 Speel wegkruipertjie (Reus-wegkruipertjie)
W21 Speel Kat en muis
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Lewensvaardigheidsassessering, Kwartaal 3 (moet met die puntestaat ooreenstem)

Aanvangskennis/PSW 1
Formele assessering (10 punte)
Skryfwerk: Identifiseer wat ‘n troeteldier nodig het
Week 8, Dinsdag: OG bladsy 191, LAB bladsy 198

Punteriglyne:
2 punte vir elke korrekte behoefte wat geïdentifiseer is (maksimum 5)

Aanvangskennis/PSW 2
Formele assessering (10 punte)
Skryfwerk: Plaas in volgorde en benoem dele van ‘n plant
Week 8, Woensdag: OG bladsy 193, LAB bladsy 202

Punteriglyne:
2 punte vir elke prent in die regte volgorde en met die regte byskrif

Aanvangskennis/PSW 3
Formele assessering (10 punte)
LAB: AK/PSW-aktiwiteite Week 1-7

Punteriglyne:
Min AK/PSW
-aktiwiteite
voltooi.

Party AK/PSWaktiwiteite
voltooi.

Meeste
AK/PSWaktiwiteite
voltooi.

Byna alle AK/
PSW-aktiwiteite
voltooi.

Alle AK/PSWaktiwiteite
voltooi.

Aktiwiteite
is dikwels
verkeerd.

Aktiwiteite is
soms korrek.

Aktiwiteite
is gewoonlik
korrek.

Aktiwiteite is
meestal korrek.

Aktiwiteite is
almal korrek.

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10
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Lewensvaardigheidsassessering, Kwartaal 3 (moet met die puntestaat ooreenstem)

Aanvangskennis/PSW 4
Informele assessering (10 punte)
Klaswaarneming: Deelname aan Oggendbyeenkomste in Week 1-7

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
•
•
•
•

Luister na ander sonder om te onderbreek
Dra by / neem deel aan en is betrokke by ontmoetings
Reageer gepas op ander deur byvoorbeeld empatie te toon
Toon nuwe kennis rakende kalender, weer en so aan

Visuele Kuns 1
Formele assessering (5 punte)
Teken jouself waar jy jou gunsteling kos eet
Week 8, Dinsdag: OG bladsy 192, LAB bladsy 201

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

0–1

2

3

4

5

Kriteria
•
•
•
•
•

Teken herkenbare figure met besonderhede (hare, oë ens.)
Gebruik die hele spasie
Realistiese gebruik van kleur
Goeie beheer van potlood en kryte (lyne, konstante druk tydens inkleur)
Kreatiewe ontwerp
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Visuele Kuns 2
Informele assessering (10 punte)
LAB: Kyk na alle Visuele Kunste-aktiwiteite Week 1-7
Klaswaarneming: 3D-konstruksies (dorpiestraat, denkbeeldige troeteldier, bewertjie);
2D-konstuksies (boekmerk, boekomslag, beloftekaartjie, goeie maniere-blom)

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
2D-konstuksie
• Alle kunswerke is voltooi
• Komposisies toon kreatiwiteit
• Voorwerpe/figure is identifiseerbaar/realisties ingekleur
• Uitknip toon goeie handbeheer
• Verstaan patroon
3D-konstuksie
• Konstruksies is verbeeldingryk/toon kreatiwiteit
• Is stewig/noukeurig gemaak
• Goeie beheer oor skêr, verf en gom word gesien

Uitvoerende Kunste 1
Formele assessering (5 punte)
Groepe of pare: Bied ‘n kort dialoog oor goeie maniere aan
Week 8, Vrydag: OG bladsy 202

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

1

2

3

4

5

Kriteria
•
•
•
•

Selfvertroue
Stem is duidelik en hoorbaar
Liggaamsbewegings/gepaste optrede
Dialoog is goed saamgeste
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Lewensvaardigheidsassessering, Kwartaal 3 (moet met die puntestaat ooreenstem)

Uitvoerende Kunste 2
Informele assessering (10 punte)
Klaswaarneming: Optrede in Uitvoerende Kunste-lesse Week 1-7

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
•
•
•
•

Neem entoesiasties deel aan Uitvoerende Kunste-aktiwiteite
Toon vaardighede in die uitvoerende kunste (beweging, stem)
Toon vermoë om te improviseer (rolspel, verduidelikings)
Selfversekerde lyftaal (oogkontak, postuur)

Liggaamsopvoeding 1
Formele assessering (10 punte)
Groepe: Bewegingsvolgorde
Week 8, Vrydag: OG bladsy 200

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9, 10

Kriteria
•
•
•
•

Beweging – beweeg op ‘n beheersde manier
Goeie koördinasie (oog-hand-voet)
Goeie balans en stabiliteit
Lateraliteit – albei kante van die liggaam is sterk
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Liggaamsopvoeding 2
Informele assessering (20 punte)
Klaswaarneming: Deelname aan binne- en buitenshuise Liggaamsopvoeding-aktiwiteite
Week 1-7

Punteriglyne: Voldoen aan …
Geen kriteria

Baie min kriteria

Sommige
kriteria

Meeste
kriteria

Alle kriteria

1– 4

5–8

9 –12

13 –16

17– 20

Kriteria
•
•
•
•
•

Algemene fiksheid en stamina
Krag
Tempo/spoed
Koördinasie, perseptueel-motoriese vaardighede, balans
Deelname (aan speletjies en spansport)
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2.Gee volgorde en byskrifte van die groeisiklus
van plante

LAB, bladsy 202;
OG, bladsy 193
Week 1–7
Week 1–7

10
10
10
10
10
5

251
15
15
10
20

AK

Liggaamsopvoeding

2. Klaskamerwaarneming

Uitvoerende Kunste

2. Klaskamerwaarneming (aanbieding in UKlesse)

Week 1–7

10

1.Bewegingsvolgorde

5

Maks.
punt
OG, bladsy 201

Week 1–7

Maks.
punt

1.Pare of groepe: Bied Kwartaal 2-aksieliedjie/rympie aan

VK

OG, bladsy 192

Visuele Kunste

2. LAB: alle VK-bladsye klaswaarneming, 2Den 3D-konstruksies

40
Week 1–7

Maks.
punt

1.Teken 'n prent: eet gunsteling-kos

AK &
PSW

LAB, bladsy 201;
OG, bladsy 192

Aanvangskennis en PSW

4. Klaskamerwaarneming: deelname aan die
Oggendbyeenkoms

3. LAB: alle AK/PSW-bladsye

1.Identifiseer wat ’n troeteldier nodig het

Naam
LAB, bladsy 198;
OG, bladsy 191

LEWENSVAARDIGHEID, KWARTAAL 3, PUNTESTAAT vir kopiëring)
LO

Maks.
punt

30

Onderwysernotas
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