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Onderwysersgids – OG
Leerderaktiwiteitsboek – LAB
Groepbegeleide Lees – GBL
Persoonlike en Sosiale Welstand – PSW
Aanvangskennis – AK
Huistaal – HT
Lees in Pare – PL
Onafhanklike Werk – OW

Weeklikse rooster, Kwartaal 2
Maandag

Dinsdag

Woensdag

1 uur
30 min

Donderdag

Vrydag

Wiskundeblok
Lewensvaardigheidsblok

30 min

Mondeling (HT)

Mondeling
(PSW)

Mondeling
(PSW)

Mondeling
(PSW)

Mondeling (HT)

AK-teks

AK-aktiwiteit

AK: Vind uit

PSW-aktiwiteit

AK-aktiwiteit

Pouse

Lees- en Skryf-blok (6 bladsye van storie vir elke 2 weke)
Klanke:
Nuwe klank

Lees
1 uur
20 min

(L & P)
Skryf 1
Nuus

Klanke:

Klanke

Klanke

Lees

Lees

Lees

Lees

Gedeelde
Skryf

Skryf 2

Geskrewe
Begrip

Skryf 3

Nuwe klank

Klanke

Bekendstelling aan Handskrif en Onafhanklike Werk-aktiwiteite

10 min

GBL/HS/

GBL/HS/

GBL/HS/

GBL/HS/PL

GBL/HS/PL/

PL/DBO (30)

PL/DBO (30)

PL/DBO (30)

DBO (30)

DBO (30)

Ekstra tyd vir HT maksimum tyd

EAT

25 min

Pouse
Skeppende Kunste-blok

30 min
Visueel
30 min

Visueel

Uitvoerend

Uitvoerend

Liggaamsopvoedingsblok
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Die vier seisoene
(gedig)

Hardopleesstorie

Die vier
seisoene
(gedig)

Gedeelde
Lees-storie
ooirooi, gooi, mooi,
nooi, fooi, looi,
hooi

Klanke

Begrip
My nuus
GS: ’n Vormgedig
OS: Wat ek in elke
seisoen doen

Skryf
Seisoene regoor die
wêreld

Lewensvaardigheid: AK en PSW
Inligtinsteks

Hoekom het ons
seisoene?
Noem die seisoene
Aktiwiteite vir elke
seisoen
Vind uit: Seisoene
regoor die wȇreld
Waar kom appels
Seisoene van die
My nuus
Voltooi ’n
aai- haai, kaai,
Die
Dora het dit
Die vier
vandaan?
appelboom
raai, saai, waai, tabel – Die vier GS: ’n Dankie-sȇseisoene
verkeerd verstaan!
seisoene
Prentvolgorde
briefie
seisoene
taai, laai
(gedig)
Klere vir verskillende
OS: My gunstelingseisoene
seisoen
Vinduit: Bestuiwing
Wat het plante nodig
Eksperiment: Sal ’n
My nuus
’n Brand in die
’n Brand in die eeu- leeu,
Seisoene,
om te groei?
plant groei as dit koud
GS: Skryf raaisels
winter
winter
meeu, sneeu,
plante en
is?
OS: Ons
eeu, skreeu
diere
Hoe het Sipho gevoel?
saadeksperiment (1)
Vind uit: Waarheen
gaan voёls in die
winter?
Vryheidsdag
Vryheidsdag
My nuus
Voltooi ’n
Ouma onthou ’n
’n Brand in die oei- roei, koei,
Seisoene,
Gevoelens oor vryheid
spesiale dag
winter
boei, loei, bloei, tabel – ’n Brand GS: Skryf ’n storie
plante en
Alles oor Vryheidsdag
OS: Ons saad
in die winter
broei, stoei
diere
Vind uit: Bekende
eksperiment (2)
Suid-Afrikaanse
Gevaar!
vryheidsvegters
Produkte van
Pas die plaasdiere by
Hersien
My nuus
Hoe Sebra sy strepe Hoe Sebra sy
Diere –
plaasdiere
hul produkte
drieklanke
GS: Maak ’n
gekry het
strepe gekry
wild en
Plaasdiere
plakkaat
het
mak
Vinduit: Boer met
OS: Ons saad
sywurms
eksperiment (3)
Klassifisering van wilde Bly lewe
Veelkeusevrae – My nuus
bl- blaf, bly,
Chloё, die verspotte Hoe Sebra sy
Diere –
diere
Wat eet hulle?
OS: Skryf ’n storie:
Hoe Sebra sy
blom, blus,
verkleurmannetjie
strepe gekry
wild en
Moenie bang wees nie!
Die lewe van
strepe gekry
blaar, blik,
het
mak
Vind uit: Suidhoenders
het
bleek
Afrikaanse wilde diere
OS: Skryf ’n storie
br- breek, brief,
bril, broek,
brood, brei, brul
Varswaterdiere
Varswaterdiere
My nuus
dr- dra, draak,
Riviere en damme in Riviere en
Diere wat
Bly veilig naby riviere
GS: Skryf ’n
drom, dreun,
Suid-Afrika
damme in
in water
Vind uit:
paragraaf oor
droog, droom
Suid-Afrika
lewe
Waterkrag
varswaterdiere
OS: As ek ’n krokodil
was
Interessante feite oor
’n Plakkaat oor
fr- fraai, frokkie, Veelkeusevrae – My nuus
Wat by die strand
Riviere en
Diere wat
seediere
seediere
GS: Skryf ’n storie,
Riviere en
fris, frons,
gebeur het
damme in
in water
Bly veilig by die strand
damme in Suid- Wat by die strand
framboos,
Suid-Afrika
lewe
’n Uitstappie strand toe
gebeur het
Afrika
frikkadel
Vind uit:
OS: ’n Dankie-sȇfl- fles, flou,
Oseane
briefie
flap, fliek, fluks,
flits, fluit
Bye en byekorwe
Feite oor bye
My nuus
Volgorde en
Die seuns, die gl- glas, glad,
Diere se
Die seuns, die
Gee om vir lewende
veelkeusevrae – GS: Skryf ’n storie
meisies en die gly, glo, gleuf,
huise
meisies en die
diere
gebaseer op
Die seuns, die
gluur, gloei
swaeltjies se
swaeltjies se nes
Vind uit: Diere wat hul
Die seuns, die
gr- gras, graaf, meisies en die
nes
huise saamdra
meisies en die
swaeltjies se
groet, groet,
swaeltjies se nes
nes
groep, groei
OS: Dra by tot ’n
klasboek oor diere
se huise
Hersien
Vaslegging
en
hersiening

Die
seisoene

Week Tema

VK: Heksagoonplakkaat
UK: Lokomotoriese
bewegings Sing
saam

VK: ’n Plakkaat oor
seediere
UK: Improviseeren
rolspel tonele uit ’n
storie

VK: Maak ’n
Vryheidsdagplakkaat
UK: Sing vinnig en
stadig
Konserttyd
VK: Dieremaskers
UK: Rolspel met
maskers
Sing ’n liedjie eers
hard en dan sag
VK: Kamoefleringkuns – verkleur
mannetjies en
luiperddrukpatroon
UK: Improviseer ’n
storie
Konserttyd
VK: Maak ’n krokodil
UK: Beweeg soos
waterdiere

VK: ’n Geweefde
mat
UK: Improviseer en
mimiek
UK: Voer ’n storie op

VK: Teken
simmetriese blare
Boom-collage
van klas
UK: Voer ’n storie op

VK: ’n Boom vir elke
seisoen
LO: Nielokomotoriese
bewegings,
liggaamsbeweging

Skeppende
Kunste
Onderwyser
kies vier
aktiwiteite vir
die week

Liggaams
opvoeding

Inhoud, Kwartaal 2

Assesseringsplan, Kwartaal 2
∙ Assessering van leer sal deurlopend deur die kwartaal plaasvind.
∙ Voorgestelde geskrewe take vir formele assessering kom in die Leerderaktiwiteitsboeke
voor, meestal in Week 6–8.
∙ Mondelinge take vir formele assessering kom in die Onderwysersgids voor, meestal in
Week 6–8.
∙ Meer informele assessering van die leerders se vordering, vind dwarsdeur die kwartaal
plaas.
∙ Sowel formele as informele assessering word in aanmerking geneem by die finale punt.
∙ Assesseringsprosedures, nasienkriteria en ’n puntestaat vir die formele assesserings is
agterin hierdie Onderwysersgids.
∙ Kontrolelyste vir sowel weeklikse deurlopende as formele assesserings is agterin hierdie
Onderwysersgids. Die kolomme is genommer om die weke in die kwartaal aan te dui
wanneer leerdoelwitte gedek behoort te word.
Formele Assessering Kwartaal 2 Week 6
Maandag

Skryf 1: Skryf nuus

LAB bl. 101

OG bl. 95

Dinsdag

Luister en Praat 1: Luister met genot na ’n storie
Aanvangskennis/PSW 1: Klassifisering van wilde diere

MONDELING
LAB bl. 26

OG bl. 96
OG bl. 96

Woensdag

Luister en Praat 1 (vervolg)

MONDELING

OG bl. 98

Donderdag

Luister en Praat 1 (vervolg)

MONDELING

OG bl. 98

Vrydag

Skryf 2: Skryf ’n storie
Handskrif 1

LAB bl. 113
LAB bl. 108

OG bl. 102
OG bl. 103

Formele Assessering Kwartaal 2 Week 7
Maandag

Visuele Kunste 1: Konstruktureer ’n krokodil uit herwinbare
materiale

PRAKTIES

OG bl. 109

Dinsdag

Aanvangskennis/PSW 2: Pas diere by beskrywings
Visuele Kunste 1 (vervolg)
Liggaamsopvoeding 1: Perseptueel-motories en koördinasie

LAB bl. 125
PRAKTIES
PRAKTIES

OG bl. 110
OG bl. 111
OG bl. 111

Woensdag

Skryf 3: Skryf ’n paragraaf
Uitvoerende Kunste 1: Beweging
Liggaamsopvoeding 1 (vervolg)

LAB bl. 130
PRAKTIES
PRAKTIES

OG bl. 113
OG bl. 113
OG bl. 113

Donderdag

Aanvangskennis/PSW 3: Bly veilig
Liggaamsopvoeding 1 (vervolg)

LAB bl. 131
PRAKTIES

OG bl. 114
OG bl. 115

Vrydag

Liggaamsopvoeding 1 (vervolg)

PRAKTIES

OG bl. 117

Formele Assessering Kwartaal 2 Week 8
Maandag

Lees en Begrip 1: Mondelinge lees

MONDELING

OG bl. 123

Dinsdag

Aanvangskennis/PSW 4: Plakkaat oor seediere
Klanke 1: Skryf van klanke
Lees en Begrip 1 (vervolg)

LAB bladsy140
LAB bl. 141
MONDELING

OG bl. 124
OG bl. 124
OG bl. 125

Woensdag

Skryf 4: Skryf ’n paragraaf
Lees en Begrip 1 (vervolg)
Liggaamsopvoeding 2: Sport en speletjies

LAB bl. 145
MONDELING
PRAKTIES

OG bl. 127
OG bl. 127
OG bl. 127

Donderdag

Luister en Praat 2: Aanbieding van inligting oor groepplakkaat
Lees en Begrip 2: Skriftelike begripsaktiwiteit
Lees en Begrip 1 (vervolg)
Uitvoerende Kunste 2: Opvoering van ’n toneel

MONDELING
LAB bl. 148
MONDELING
PRAKTIES

OG bl. 128
OG bl. 129
OG bl. 129

Vrydag

Klanke 2: Diktee
Lees en Begrip 1 (vervolg)
Luister en Praat 2 (vervolg)
Liggaamsopvoeding 2 (vervolg)

LAB bl. 150
MONDELING
MONDELING
MONDELING

OG bl. 130
OG bl. 131
OG bl. 131
OG bl. 131
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Klankaktiwiteite
Hoekom?
∙ Om kennis van letter-klank-verhoudings te ontwikkel.
∙ Om hierdie kennis te gebruik vir die lees en skryf van woorde.
∙ Om vlotheid te verbeter deur vanself hoёfrekwensiewoorde en woorddele te herken.

Hoe?
Stel klank vir hersiening bekend (Maandag) 
Oefen die aktiwiteit (Dinsdag) 
Woordfamilies (Woensdag) 
Oefen die aktiwiteit (Donderdag) 
Diktee (Vrydag, Week 2, 4, 6, 8)/
Spoedlees woorde (Vrydag, Week 1, 3, 5, 7, 9)

Stel ’n nuwe klank bekend
∙
∙
∙
∙

(Maandag en Woensdag)

Onderrig die klank en hoe dit geskryf word.
Identifiseer woorde met die klank.
Pare lees die klankgrepe en woorde.
Die leerders skryf woorde vir die prente.

Oefen klanke

(Dinsdag en Donderdag)

∙ Oefen om letters en klanke vinnig te benoem.
∙ Die leerders doen ’n aktiwiteit, terwyl die onderwyser deur die klas beweeg en die
leerders ondersteun.
∙ Sien na/merk die aktiwiteit.

Diktee

(Vrydag, Week 2, 4, 6, 8)

∙ Sȇ elke woord duidelik en stadig. Herhaal slegs een keer.
∙ Gee die leerders tyd om elke woord in hul beste handskrif te skryf.
∙ Sien na en korrigeer: Skryf die woorde op die bord vir die leerders om te merk.

Spoedlees

(Vrydag, Week 1, 3, 5, 7, 9)

∙ In pare. Elke maat kry drie beurte om vir 1 minuut te lees.
∙ Die onderwyser hou tyd met 1 minuut-intervalle en sê “begin” en “stop”.
∙ Die leerders omkring elke keer die woord wat laaste gelees is. Maats tel die woorde
wat verkeerd gelees is.
∙ Hulle kies die beste pogings en tel die woorde.
Trek die hoeveelheid woorde wat verkeerd
gelees is, af.
∙ Die leerders skryf hul beste telling op die lyn.
∙ Daag die leerders uit om hul telling te verbeter.
Wys hulle daarop dat hulle meer woorde leer
hoe meer hulle oefen.
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Leeslesse
Hardoplees (Maandag)  Gedeelde Lees (Maandag) 
Sinsbou (Dinsdag) 
Lees in pare (Woensdag) 
Woordeskat en Taalstruktuur (Donderdag)
Sien Onafhanklike Werk na (1ste Vrydag van ’n nuwe tema)/
Onafhanklike Lees (2de Vrydag van ’n nuwe tema)

HARDOPLEES 

(Maandag, Mondeling –
Lewensvaardigheidsperiode)

Hoekom?
∙
∙
∙
∙

Om gewoonlik Gedeelde Lees-storie bekend te stel.
Om die storie met die leerders se konteks te koppel/verbind.
Om met begrip te luister.
Om ryk woordeskat en taalstruktuurbronne bekend te stel.

Hoe?
Voor lees
∙ Lees self die storie en vrae.
∙ Vra ’n paar vrae om die storie by die leerders se ervaring te laat aansluit.

Tydens lees
∙ Vra vrae terwyl jy lees
∙ Verduidelik die woordeskat
∙ Vra begripsvrae

Na lees Vra vrae om die tema te verken
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GEDEELDE LEES

(Maandag)

Hoekom?
∙ Om beskrywende taal en voorspellingsvaardighede te ontwikkel.
∙ Om vlot te lees met uitdrukking en deur die ondersteuning van die onderwyser.
∙ Om begripsvaardighede te ontwikkel deur die ondersteuning van die onderwyser.
‐ Stel vrae om die verskillende vlakke van begrip te identifiseer.
‐ Identifiseer spesifieke woorde in die teks.
‐ Koppel die teks met die leerders se eie kennis en gevoelens.

Hoe?
Prentloop Kyk saam met die leerders na elke prent. Stel vrae oor wat hulle in elke prent
sien. Die leerders beskryf wat hulle sien en voorspel wat hulle dink in die storie gaan
gebeur. MOENIE LANGER AS 3–4 MINUTE AAN PRENTLOOP SPANDEER NIE.

Lees
∙ Lees die storie vir die leerders. Die leerders wys na die woorde in hul LAB soos jy lees.
∙ Lees die storie saam met die leerders. Lees vloeiend en met uitdrukking. Sodra die
leerders met meer vertroue begin lees, kan jy die volume van jou stem verlaag. Verhef
jou stem wanneer jy moeilike woorde of frases teёkom.

Begrip
Vra verskeie vrae wat die leerders in staat stel om:
∙ spesifieke woorde in die teks te vind (hier-vrae)
∙ idees wat in die teks is, maar nie onmiddelik duidelik is nie, te identifiseer (verskuilde
vrae)
∙ konneksies tussen die teks en hul eie kennis te maak (hoofvrae)
∙ konneksies tussen die teks en hul gevoelens te maak (hartsvrae).
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SINSBOU

(Dinsdag)

Hoekom?
∙ Om een of twee sinne met begrip te lees.
∙ Om begripsvaardighede te ontwikkel deur te identifiseer watter doel individuele
woorde/woordgroepe in ’n sin het.
∙ Om begrip van sinstruktuur, woordeskat te ontwikkel.

Hoe?
Sinstrook
∙ Die leerders knip die sinstrook uit die Uitknipbladsy agterin die boek.

Lees die sinstrook vir en saam met die leerders
∙ Die leerders wys na elke woord soos hulle lees. Herhaal verskeie kere.
∙ Stel vrae oor sinkonstruksie en leestekens.

Help die leerders om spesifieke woorde/woordgroepe/dele van woorde te identifiseer
∙ Vra vrae of gee ’n sinoniem (eenvoudiger woord met dieselfde betekenis).
∙ Die leerders wys na die woorde/woordgroepe en sȇ dit hardop.
∙ Hulle knip die woorde/woordgroepe uit die sinstrook uit.

Vrae om te vra
∙ Wie? en Wat? help die leerders met die identifisering van selfstandige
naamwoorde (mense en dinge).
∙ Doen wat? help die leerders met die identifisering van werkwoorde (aksies, dinge
wat mense sȇ en voel).
∙ Wanneer? help die leerders met die identifisering van die tyd toe iets gebeur het
(bywoordelik).
∙ Waar? help die leerders met die identifisering van ’n posisie of plek (bywoordelik).
∙ Waarom? (Hoekom) help die leerders met die identifisering van ’n rede vir die
aksie (bywoordelik).
∙ Hoe? help die leerders met die identifisering van die manier waarop iets gebeur
(bywoordelik).

Skommel en herstruktureer

Die leerders plak hul saamgestelde sin in hul LAB.

∙ Die leerders skommel
die uitgeknipte woorde/
woordgroepe.
∙ Hulle maak die sin reg en
lees dit hardop. Herhaal
totdat alle die leerders dit
op hul eie kan doen.
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LEES IN PARE

(Woensdag en Onafhanklike
Werk-aktiwiteit)

Hoekom?
∙ Om vlotheid en uitdrukking te ontwikkel tydens lees met ondersteuning.
∙ Om onafhanklik te lees.

Hoe?
Lees saam
∙ Lees ’n gedeelte van die storie saam met die klas en fokus op vlotheid en frasering.

Lees in pare/groepe van drie
∙ Die leerders lees een of twee bladsye
elk en ondersteun mekaar.
∙ Hulle vat liggies aan hul maat se arm
indien hulle hulp nodig het.
∙ Die maat vra ’n vraag om begrip te
toets. (Vir Onafhanklike Werk word
hierdie vraag op die bladsy vir Lees in
pare voorsien.)

Onafhanklike Lees
∙ Die leerders fluister-lees die eerste
drie bladsye van die storie.

ONAFHANKLIKE LEES

(elke tweede Vrydag)

Hoekom?
∙ Om leesvlotheid (akkuraatheid en spoed) te ontwikkel deur te oefen om ’n bekende
teks stil te lees. OF
∙ Om onafhanklikheid in lees te ontwikkel deur ’n onbekende teks stil te lees.

Hoe?
Kies die teks
∙ Die leerders lees ’n bekende teks (bv. die Gedeelde Lees-storie of ’n storie van die
storiebundel of ’n onbekende teks (bv. uit ’n biblioteekboek).

Die leerders lees onafhanklik deur die “fluister-tegniek” te gebruik.
∙ Die leerders lees stil op hul eie.

Onderwyser demonstreer Onafhanklike Lees
∙ Die onderwyser lees stil haar eie boek.
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WOORDESKAT EN TAAL

(Donderdag)

Hoekom?
Woordeskat
∙ Om woorde in die konteks van die sin te herken en te lees.
∙ Om individuele woorde in die teks te pas en te identifiseer.
∙ Om nuwe woorde by hul eie woordeskat te voeg deur sinonieme, homonieme,
antonieme, ens. vir bekende woorde in die teks te vind.

Taal
∙ Gebruik bekende woorde in die teks vir die ontwikkeling en verstaan van
taalkonvensies, byvoorbeeld woordsoorte, tydsvorme, meervoude, ens.

Hoe?
Gebruik flitskaarte
∙ Wys die flitskaarte vir die week. Die leerders lees dit hardop.
∙ Die leerders vind en wys na die woorde in die storie in die LAB.
∙ Help hulle om ’n paar bykomende woorde te leer wat aan die flitskaart gekoppel is,
byvoorbeeld homonieme, sinonieme, antonieme, woorde met dieselfde klankpatrone.

Taal
∙ Die leerders lees weer die sin wat hulle Dinsdag in hul LAB geplak het.
∙ Help die leerders om ’n spesifieke woord of woordgroep te identifiseer wat verband
hou met ’n taalkonvensie soos, byvoorbeeld, tydsvorme.
∙ Die leerders merk die woord/woordsoort wat die taalkonvensie demonstreer met ’n
vertikale lyn, byvoorbeeld: Sy/het ge/praat.
∙ Vra vrae wat die leerders help om hierdie taalkonvensies ook in ander kontekste te
gebruik.
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GROEPBEGELEIDE LEES

(elke dag)

Hoekom?
∙ Om gedifferensieёrde onderrig aan kleiner groepe met dieselfde vermoёns en
behoeftes te voorsien.
∙ Om gegradeerde tekste te gebruik sodat die leerders leessukses ervaar.

Hoe?
Onafhanklike Werk
∙
∙
∙
∙

Skryf die week se take op die bord en verduidelik dit aan die begin van die week.
Onderrig handskrif elke dag kortliks (sien bladsy 12).
Kry die klas gereed om die Onafhanklike Werk te voltooi.
Die leerders voltooi agt take per week, deur twee op ’n dag te doen. Wanneer hulle
GBL saam met die onderwyser doen, doen hulle daardie dag slegs een aktiwiteit van
die Onafhanklike Werk.

Groepbegeleide Lees-groepe
∙ Verdeel die klas in kleiner groepies van vyf met dieselfde vermoёns. Sommige van die
leerders mag op die Vroeё Leesvlak wees, maar die meeste van hulle behoort teen die
einde van die jaar vroeё vlotlesers of vlotlesers te wees.
∙ Roep elke groep om vir 15 minute saam met jou
te werk; twee maal per week vir elke groep.
∙ Gebruik die storiebundel of ander geskikte tekste.
∙ Vir aktiwiteite vir die
Vroeё Leesvlak
∙ Vir aktiwiteite vir die
Vroeё Vlotleesvlak
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Ontuikende Leser

Vroeë Leser

Vroeë vlotleser

Klim die Leesleer
5
Leesster

Ek kan langer tekste lees
• Lees 4 of meer sinne
• Lees hardop of stil
• Herken hoë frekwensiewoorde
• Klank onbekende woorde
• Lees vlot, let op na leestekens
• Beantwoord hoër orde-vrae

Ek benodig
• Meer dinge om te
lees.
• Oefen lees in GBL en
op my eie.

4
Leesvuurpyl

Ek kan Verstaan wat ek lees
• Voorspel betekenis vanuit die
titel/illustrasies
• Let op na leestekens
• Lees met uitdrukking
• Beantwoord vrae

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

3
Leesson

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

Ek benodig
• Help my om dit te
klank.
• Gee vir my HFwoorde om te leer.
• Oefen lees in GBL.

2
Leesarend

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

Ek benodig
• Leer my, asseblief.
• Kyk saam met my na
die alfabet.
• Oefen lees in GBL.

1
Leesvoëltjie

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

Ek benodig
• Leer my, asseblief.
• Gee vir my ’n paar
voorbeelde.
• Oefen lees in GBL.

5
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Onderrig van Handskrif
Hoekom?
∙ Om perseptueel-motoriese vaardighede, hand-oogkoördinasie en konsentrasie te ontwikkel.
∙ Om konsekwente lettervorming, posisionering,
spasiёring, druk en skuinste (helling) te ontwikkel.
∙ Om die vermoё om vinnig, effektief en leesbaar te skryf
te ontwikkel.
Nota: Handskriflesse leer goeie lettervorming (d.w.s dit is
tegnies). Skryflesse leer hoe om idees saam te stel en op
papier te plaas.

Hoe?
∙ In hierdie program word Handskrif voor GBL/
Onafhanklike Werk geoefen.
∙ Handskriftake word in oefenboeke (skryfboeke) gedoen.
∙ Skryf aan die begin van die week die Handskriftake op
die bord, asook die ander Onafhanklike Werk.
∙ Demonstreer op Maandag die Handskriftake op die
bord.
∙ Herinner die leerders aan die kriteria vir goeie
handskrif:
‐ Korrekte potloodgreep
‐ Korrekte letterformasie (begin by die regte plek,
eindig op die regte plek)
‐ Posisionering op die lyne (in verhouding met
spasiёring)
‐ Druk van potlood op bladsy.
‐ Skuinste/helling (konsekwent).
∙ Die leerders kopieer die patroon/letters/woorde/
sinne vanaf die bord. Hulle doen dit vir 15 minute.
∙ Leer hulle om hul eie handskrif te assesseer deur
die letters te omkring waarop hulle die trotsste voel
sodat die onderwyser dit kan raaksien.
∙ Die onderwyser moet deurgaans potloodgreep en
postuur by die lessenaar moniteer/dophou.
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Aktiwiteite vir Skryflesse
Skryf die nuus (Maandag) 
Gedeelde Skryf (Dinsdag) 
Onafhanklike Skryf (Woensdag) 
Geskrewe begrip (Donderdag, week 2, 4, 6, 8) 
Kreatiewe Skryf (Vrydag)

SKRYF DIE NUUS

(Maandag)

Hoekom?
∙ Om eie skryfwerk te ontwikkel.
∙ Om leerders ’n raamwerk te gee om ’n oorvertelling te skryf deur hulself die volgende
vrae te vra, bv.: Wanneer?, Wie?, Waar?, Wat het gebeur? en Hoe het hulle gevoel?
∙ Om mondelinge vaardighede te ontwikkel wanneer hulle nuus deel.

Hoe?
∙ Verduidelik kortliks die ikone vir die vraagwoorde en vra die leerders om aan
antwoorde te dink.
∙ Die leerders deel hul nuus kortliks met ’n maat.
∙ Hulle skryf hul nuus, deur óf die raamwerk óf hul eie formaat van skryf te gebruik.
∙ Die leerders illustreer hul nuus.

GEDEELDE SKRYF

(Dinsdag)

Hoekom?
∙ Om aan leerders te demonstreer hoe om ’n teks te skryf (die onderwyser skryf terwyl
die leerders die idees verskaf).
∙ Om leerders goeie voorbeelde te gee van taalpatrone, tekskenmerke en spelling wat
hulle in hul eie skryfwerk moet gebruik.

Hoe?
∙ Skryf die raam vir Gedeelde Skryf op die bord.
∙ Indien van toepassing, herhaal die Gedeelde
Leesteks waarop die raam gebaseer is.
∙ Lees die skryfraam saam met die leerders.
∙ Dinkskrum idees vir gapings in die raam:
‐ Skryf voorstelle aan die anderkant van die bord.
‐ Die leerders kan stem oor watter idees om te
gebruik.
∙ Skryf die gekose idees in die raam.
∙ Die klas lees die nuwe teks saam.
‐ Om die aktiwiteit uit te brei kan die leerders die nuwe teks in hul oefenboeke
kopieer en dit illustreer.
∙ Skryf die nuwe teks op ’n kaart of stuk papier, of neem ’n foto van die teks om later in
die week daarna te verwys.

13

ONAFHANKLIKE SKRYF

(Woensdag)

Hoekom?
∙ Om die leerders te help om teks te skryf wat met die tema verband hou deur
woordeskat te gebruik wat bekend is.
∙ Om verskillende tekstipes (genres) bekend te
stel.
∙ Om op sinkontruksie te fokus.

Hoe?
∙ Die tekstipes verskil van week tot week.
∙ Lees die aktwiteit in die LAB noukeurig met
die leerders deur en verduidelik wat vereis
word.
∙ Die leerders voltooi die sinne of kort paragraaf.

REDIGERING EN HERSIENING VAN SKRYFWERK

(Donderdag, Week 1, 3, 5, 7, 9)
Hoekom?
∙ Om leerders bekend te stel aan eenvoudige redigering van hul eie werk.
∙ Om die gebruik van leestekens, hoofletters en korrekte spelling vas te lê.
∙ Om tekskenmerke soos sinskontruksie, lengte en struktuur van paragrawe bekend te
stel.
∙ Om die gebruik van taalstrukture soos byvoeglike naamwoorde, voornaamwoorde,
bywoorde, ens. aan te moedig om skryfwerk interessanter te maak.

Hoe?
∙ Kies óf Nuus óf die Onafhanklike Skryf-oefening van die week.
∙ Verduidelik die taalstruktuur of tekskenmerke wat in die week geïdentifiseer is
in die OG, bv.: leestekens, byvoeging van byvoeglike naamwoorde, gebruik van
voornaamwoorde, ens.
∙ Die leerders fluister- lees hul skryfwerk en identifiseer enige veranderinge wat hulle
moet maak. Hulle merk die verandering
met ’n potlood.
∙ In pare, lees die leerders hul geredigeerde
tekste vir mekaar en maak voorstelle om
die teks nog verder te verbeter.
∙ Hulle skryf die nuwe konsep van hul teks
in hul oefenboeke.
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GESKREWE BEGRIP

(Donderdag, Week 2, 4, 6, 8)

Hoekom?
∙ Om leerders te onderrig om antwoorde in die teks te vind.
∙ Om die leerders bekend te stel aan verskillende tipes vraagformate wat hulle in
eksterne of gestandardiseerde toetse mag teёkom, bv.: veelkeusevrae, kontrolelyste,
gaping-vul-vrae, skryf in volsinne, ens..

Hoe?
∙ Herlees die Gedeelde Leesteks vir en saam met die leerders.
∙ Verduidelik wat nodig is by die beantwoording van verskillende tipes vrae. Verduidelik
net die vraagtipe vir daardie week.
‐ Veelkeusevrae: lees al die moontlike antwoorde en merk slegs die korrekte een.
‐ Kontrolelys: lees al die moontlike antwoorde en merk almal wat korrek is.
‐ Gaping-vul: selekteer (kies) ’n paar woorde om die sin te voltooi.
‐ Volsinne: beantwoord die vraag in ’n volsin met die korrekte leestekens.
∙ Demonstreer en oefen ’n paar voorbeelde op die bord.
∙ Die leerders vind die antwoorde in die teks en voltooi die geskrewe begripsoefening
in die LAB.
∙ Indien die tyd dit toelaat, merk die aktiwiteit saam met die klas en verduidelik
waarom sommige antwoorde korrek is en ander nie.

KREATIEWE SKRYF

(Vrydag)

Hoekom?
∙ Om die leerders aan te moedig om hul verbeelding te gebruik om nuwe idees te
skep.
∙ Om die leerders te ondersteun om in verskillende genres te skryf.
∙ Om die leerders aan te moedig om beide herwinde en nuwe woordeskat in hul
skryfwerk te gebruik.

Hoe?
In Week 1, 3, 5, 7, 9
∙ Lees die instruksies van die aktiwiteit vir en saam met die klas.
∙ Die leerders voltooi die teks deur die leidrade wat voorsien is te gebruik.
In Week 2, 4, 6, 8
∙ Skryf die skryfraam van die Gedeelde Skryf-aktiwiteit (Dinsdag) op die bord.
∙ Herlees die Gedeelde Skryfteks van Dinsdag se les.
∙ Herinner die leerders aan die dinkskrumoefening en die vele idees wat gegenereer
(ontwikkel) is.
∙ Die leerders kies hul eie idees en kopieer die skryfraam met hul idees in hulle LAB.
∙ Hulle illustreer hul eie storie.
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Lewensvaardigheidslesse
Volg elke dag dieselfde lespatroon.
Welstand (PSW)/Mondeling (15 min) 
Aanvangskennis (15 min) 
Huistaallesse (90 min) 
Skeppende Kunste (30 min) 
Liggaamsopvoeding (30 min)

WELSTAND/MONDELING
In die Funda Wanda-program integreer mondelinge lesse Lewensvaardigheid en
Huistaal. Lesse volg elke week ’n voorspelbare patroon.
Hardoplees-storie (Maandag) 
Oplettende ek (Dinsdag) 
Ek dink, ek voel (Woensdag) 
Gedig/liedjie (Donderdag) 
Rapporteer terug op Vind uit-vraag (Vrydag)

AANVANGSKENNIS
Hoekom?
∙ Om kreatiwiteit, kritiese denke, kommunikasie en samewerking te ontwikkel.
∙ Om konsepte en vaardighede te ontwikkel.
∙ Om by te dra tot leesbegrip deur algemene kennis en woordeskat uit te brei.

Hoe?
Leer leerders die volgende
1. Waarneem: Let goed op na kleur, vorm, grootte, tekstuur, ooreenkomste, verskille,
deur oë en ore te gebruik.
2. Vergelyk: Hoe is dinge dieselfde of verskillend? Kyk na kleur, vorm, grootte, tekstuur,
ouderdom, die gebruik daarvan.
3. Klassifiseer: Rangskik dinge in kategorieë op grond van dieselfde eienskappe.
4. Meet: Grootte, kapasiteit, groei, hoogte, gewig, lengte, temperatuur.
5. Eksperimenteer: Ons doen eksperimente om ons voorspellings te toets. Dit is uiters
noodsaaklik om waar te neem en aan te teken van wat gebeur.
6. Kommunikeer: Teken aan, beskryf en verduidelik deur te praat, te teken, te skryf,
grafieke, diagramme en dramatisering.
Wanneer leerders iets maak, help hulle om op sowel die proses as die produk te fokus.
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1. Die probleem/behoefte/begeerte: Wat het ons nodig? Hoe kan ons die probleem
oplos?
2. Navorsing (vind uit): Watter materiale kan gebruik word? Wat kan gemaak word?
3. Ontwerp: Beplan en teken wat jy gaan maak.
4. Maak: Gom, sny, plak, rol, ens.
5. Evalueer: Is die produk geskik vir die doel? Watter veranderinge sal dit beter maak?

VIND UIT-LESSE
Hoekom?
∙ Om eenvoudige navorsingsvaardighede te ontwikkel.
∙ Om huisbetrokkenheid by die skool aan te moedig.
∙ Om die leerders se verbeelding te betrek terwyl hulle hul kennis van die wȇreld
ontwikkel.

Hoe?
Lees en bespreek

(Woensdag)

∙ Die leerders neem die vraag huis toe om die antwoord uit te vind met die hulp van
familie/versorgers.

Hulle rapporteer terug

(Vrydag)

∙ Mondelinge terugvoering.
∙ Skryf wat jy geleer het.

SKEPPENDE KUNSTE
Skeppende Kunste

(Maandag en Dinsdag)

∙ Vir Skeppende Kunste moet die onderwyser
papier, kryte, verf, ens. voorsien.
∙ Leer die leerders hoe om hul eie kunswerk te
assesseer deur elke Dinsdag die geskikte gesig op
die rubriek in die LAB te omkring.
∙ Vertoon die voltooide werk in die klaskamer.
∙ Versamel herwinbare materiaal wat vir 3D-kuns
gebruik gaan word.

Uitvoerende Kunste

(Woensdag en Donderdag)

Vir Uitvoerende Kunste is dit ’n goeie idee om ’n versameling artikels (rekwisiete) soos
serpe, hoede en ’n nagemaakte mikrofoon in die klaskamer te hê.
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LIGGAAMSOPVOEDING
Maandag
Berei voor
∙ Kies vier verskillende aktiwiteite (kyk bladsy 19) vir die week.
∙ Berei die toerusting vir die aktiwiteite voor.
∙ Verdeel die klas in vier groepe vir die week.

Stel die aktiwiteitstasies voor
∙ Wys die toerusting en verduidelik die aktiwiteite vir die week.
∙ Die leerders rolspel die aktiwiteite.

Klasaktiwiteit Speel ’n speletjie soos vang-vang, Krappe-en-Kraaie, wegkruipertjie.

Dinsdag–Vrydag
Warm op
∙ Hardloop op tone soos feetjies/stamp soos ’n
reus/sweef (gly) soos ’n swaan.
∙ Volg my instruksies: Loop sywaarts/draai links/
draai regs/hurk/spring op.
∙ Ritmiese handeklap/klik, bv. hakke/
stampaktiwiteite gelei deur verskillende die
leerders.

Aktiwiteitstasies
∙ Groepe roteer deur die aktiwiteitstasies deur een aktiwiteit per dag op Dinsdag tot
Vrydag te doen. Sien onderstaande diagram vir aktiwiteitsidees.
∙ Die onderwyser beweeg van groep tot groep, neem waar (observeer) en ondersteun
(gee raad).

Aktiwiteit 1
Groep 1

Aktiwiteit 2
Groep 2

LO
Aktiwiteitstasies
Groep 4
Aktiwiteit 4

Groep 3
Aktiwiteit 3

Koel af
∙ Oefen diep asemhaling.
∙ Staande of sittende, strek verskillende liggaamsdele.
∙ Trek spiere styf en ontspan, begin by tone en beweeg tot by die kop.
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Aktiwiteite vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteitstasies
Kies vier aktiwiteite per week deur op verskillende vaardighede te fokus.

1. Beweging

∙ Speel tradisionele speletjies, bv. Krappe-en-Kraaie, aan-aan, vroteier.
∙ Hou ’n aartappelresies.
∙ Hou ’n eier- en-lepel-resies – balanseer ’n klein balletjie op ’n groot lepel.

2. Perseptueel-motories

∙ Gooi boontjiesakkies in die lug op en vang dit.
∙ Gooi en slaan balle in pare.

3. Ritme

∙
∙
∙
∙

Spring tou terwyl ’n rympie gesȇ of gesing word.
Klap hande in pare terwyl jy ’n rympie gesȇ of gesing word.
Speel springblok-speletjie (hop-scotch).
Spring oor parallelle toue, herhaal en skuif toue al verder weg van mekaar.

4. Lateraliteit

∙ Spring op linker- en regterbene (volg die leier).
∙ Gooi ’n bal in ’n emmer met linker- en regterhande.
∙ Ontduik en stap in verskillende rigtings wat deur leier gegee word.

5. Balans

∙ In pare, kyk na mekaar, bene gestrek, voete wat aanmekaar raak, hou hande terwyl jy
vorentoe en agtertoe trek en stoot, met voete teenmekaar.
∙ Herhaal staande, gebruik hande deur mekaar te stoot, met voete plat op die grond.
∙ Balanseer ’n boontjiesakkie op verskillende plekke van jou liggaam terwyl jy op ’n
reguit lyn loop.

6. Koördinasie

∙
∙
∙
∙
∙

Gooi ’n bal na ’n teiken met dominante/nie-dominante hande. Tel jou suksesse.
Skop ’n bal na ’n teiken met dominante/nie-dominante voete. Tel jou suksesse.
Gooi/vang boontjiesakkie met ’n maat.
Die leerders staan agter mekaar en gee ’n bal onderdeur bene aan.
Die leerders staan agter mekaar en gee ’n bal agtertoe oor hul koppe aan.

7. Sport en speletjies

∙
∙
∙
∙

Speel eenvoudige tradisionele speletjies. Bespreek eers die reёls.
Volg die leier.
Hardloop resies op tone/agtertoe/huppel/”kruiwastoot”/”kraploop”.
Bewegingspeletjies – dek die konsepte van grootte, afstand, ruimte en kwaliteit.

8. Ruimtelike oriëntasie

∙ Strek en draai. Maak liggaam so lank en so klein as moontlik, en dan so lank en so kort
as moontlik.
∙ Hindernisbaan: spring oor/beweeg onder hindernis, kruip, klim, spring, ens.
∙ Hardloop in verskillende rigtings sonder om aan mekaar te stamp, en gebruik al die
beskikbare ruimte.
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WEEK 1 • DIE SEISOENE

OORSIG VAN DIE WEEK

Die seisoene
Die tema vir hierdie week is Die seisoene. Die leerders kyk na wat aanleiding gee tot seisoene, en die
invloed van seisoene op ons klere, kos en aktiwiteite.
Die leerders lees ’n gedig en ’n wetenskaplike teks oor seisoene, werk met sinne en woorde, en leer van
en skryf gedigte asook ’n paragraaf.
Hierdie week is die fokus op die ooi-klank. Aktiwiteite sluit in die lees van ooi-woorde, bou van woorde
met die ooi-klank, bou van sinne met ooi-woorde, spoedlees van woorde en lees saam met ’n maat.
In Skeppende Kunste word op herfs gefokus. Die speletjies en aktiwiteite in Liggaamsopvoeding fokus
op samewerking.

VIDEO

5 min

KYK NOU
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WEEK 1
VOORBEREIDING
Flitskaarte

seisoene

lente

somer

herfs

winter

Sinstrook

Die lug is warm – mmmmm!
Die dae is lank, en die nagte is kort.
ONAFHANKLIKE TAKE

1

Lees in pare LAB bladsy 22

2

Handskrif 1 ooi ooi ooi

3

Handskrif 2 Die mooi nooi gooi die bal.

4

Handskrif 3 lente somer herfs winter

5

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 78

6

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 79

7

DBO Lewensvaardighede bladsy 34, 36–37

8

Woordeboek

seisoene

lente

somer herfs

winter

TOERUSTING
• Verf of penne/kryte
• Papier om op te verf/teken
• Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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WEEK 1 • DIE SEISOENE

Die vier seisoene

VRAE + WOORDESKAT
Hoe is die weer op die
oomblik? Is die dae langer
as die nagte?

Het jy al agtergekom dat die weer en die lengte van die dae en
nagte verskillend is op verskillende tye van die jaar?

seisoene – verskillende
tye van die jaar met
verskillende tipes
weerstoestande

Ons noem hierdie veranderinge die seisoene. Ons het elke jaar vier
seisoene. Dit is lente, somer, herfs en winter.

lente – die seisoen van die
jaar tussen winter en somer

Ons gaan ’n gedig oor die verskillende seisoene lees.

Watter maande van die jaar
is dit lente?

Dit is lente!
Die lug is warm – mmmmmm!
Die dae is lank en die nagte is kort.
Nuwe blare groei,
babadiertjies word gebore.
Dit is lente!
In die lente word baie diere gebore – soos bababokkies,
lammers en kalfies. Dit is ook die broeiseisoen vir voёls.

Dit is somer!
Die lug is warm – sjoe!
Die dae is lank en die nagte is kort.
Die blare is groen,
Die diere groei.
Dit is somer!
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Wat leer ons in die gedig
van die lente?
broeiseisoen – die tyd
wanneer jong diere gebore
word of eiers uitgebroei
word
somer – die seisoen van die
jaar tussen lente en herfs
Watter maande van die jaar
is dit somer?
Wat leer ons in die gedig
van die somer?
groei – word groter en
sterker

HARDOPLEESSTORIE

Dit is herfs!
Die lug is koel – brrrr!
Die dae is korter en die nagte
is langer.
Blare verkleur en val van die bome af.
Party diere maak gereed om te gaan slaap.
Dit is herfs!
Sommige diere slaap in die winter. Ons sê hulle hiberneer.
Hulle eet baie kos voordat hulle ’n veilige, warm plek kry om
te slaap sodat hulle nie moet honger ly terwyl hulle slaap nie.

Dit is winter!
Die lug is koud – bibber!
Die dae is kort en die nagte
is lank.
Die blare is weg.
Party diere slaap.
Dit is winter!
Vier seisoene!
Elke seisoen is anders.
Ons geniet al die seisoene.
Lente! Somer! Herfs! Winter!
Vier seisoene!

herfs – die seisoen van die
jaar tussen somer en winter
Watter maande van die jaar
is dit herfs?
Wat leer ons in die gedig
van die herfs?
hiberneer – sommige diere
slaap deur die winter om
energie te spaar
winter – die seisoen van die
jaar tussen herfs en lente
Watter maande van die jaar
is dit winter?
Wat leer ons in die gedig
van die winter?
Is daar ’n beste seisoen?
Is daar ’n slegste seisoen?
anders – nie dieselfde nie
geniet – hou van
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MAANDAG

HARDOPLEES

Die vier seisoene

WEEK 1 • DIE SEISOENE

Voor lees Vra die leerders om die seisoene te noem.
Lees Lees die gedig hardop en vra die vrae.

OG
BL 22–23
15 min

Na lees
• Het Sipho se klere gepas? Hoekom?
• Wat gebeur met die lug in die verskillende seisoene?
• Wat kan jy sȇ oor hoe lank die dae en nagte is?
• Hoekom het ons al vier die seisoene nodig?

AANVANGSKENNIS

Hoekom het ons
seisoene?

Bestaande kennis Ken jy die volgorde van die seisoene?

BL 8
15 min

Lees die bladsy Kyk na die prente en lees die teks.
Bespreek die vrae
• Om wat draai die aarde een keer per jaar?
• Waar is die aarde wanneer ons somer het? (naby die son)
Winter? (ver van die son)
• Is die seisoen noord van die aarde (Noordelike Halfrond)
en suid van die aarde (Suidelike Halfrond) dieselfde op
dieselfde tyd?

KLANKE

Die ooi-klank

Stel die klank bekend
• Luister na en sȇ die klank.
• Hou jou mond dop.

BL 9
15 min

Identifiseer woorde met die klank Die leerders kan nog woorde gee.
Pare Lees die woorde.
Skryf Skryf woorde vir die prente.
Lees die sin

LEES

Die vier seisoene

Prentloop
• Wat sien jy in elke prent?

BL 2–7
15 min

Lees die hele gedig vir en saam met die leerders
• Die leerders wys met hul vingers na die woorde.
Begriplees:
• Op bladsy 2, wys na die woord wat vir ons sȇ waaroor die gedig gaan.
• Op bladsy 3, wys na die woord wat vir ons sȇ watter seisoen dit is.
• Gedurende watter maande is dit lente?
• Op bladsy 4, wys na die woord wat vir ons sȇ hoe ons voel as die lug
warm is. Is dit ’n regte woord? Hoe weet jy dit?
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MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 10

Pare Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

15 min

Individueel Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

ONAFHANKLIKE WERK EN GBL
Handskrif
• Kontroleer ’n paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike take wat op die bord
geskryf is, bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

5 min
+
30 min

GBL: Eerste lees vir Groep A en B
• Stel die storie bekend/die bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop.
Die onderwyser vra dan begripsvrae.

VISUELE KUNSTE

’n Boom vir elke seisoen

30 min

Bespreek in pare
• Hoe lyk die blare van bome in elke seisoen?
• Verwys terug na die gedig om uit te vind.
Demonstreer
• Deel papier en penne/kryte uit.
• Demonstreer hoe om die papier in stroke te vou.
• Demonstreer hoe om ’n boomstam met takke te teken.
Daar moet takke in al vier stroke wees.
• Die leerders moet die blare die volgende dag byvoeg.
Die leerders teken die buitelyne van ’n boom

LIGGAAMSOPVOEDING

Inleiding

30 min

Berei voor
• Kies vier verskillende aktiwiteite op bladsy 19 vir die week.
• Berei die toerusting voor.
• Verdeel die klas in vier groepe vir die week.
Stel aktiwiteitstasies bekend
• Wys die toerusting en verduidelik die vier aktiwiteite vir die week.
• Die leerders rolspel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit
• Die leerders speel ’n speletjie, soos vang mekaar, Krappe-enKraaie, wegkruipertjie.
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DINSDAG

WELSYN

WEEK 1 • DIE SEISOENE

•
•
•
•

Oplettende ek

15 min

Die leerders sit gemaklik en sluit hul oё.
Hulle hou hul monde toe en haal asem deur hul neuse.
Hulle maak hul oё oop en vertel aan mekaar hoe hulle voel.
Gesels oor hoe hierdie aktiwiteit hulle kan help om te ontspan.

AANVANGSKENNIS

Noem die seisoene

Lees
• Lees die stelling en die vrae saam met die leerders.

BL 11
15 min

Verskaf ontbrekende woorde
• Skryf die name van die seisoene op die diagram in.
Voltooi die sinne
• Skryf die name van die seisoene in die sinne waar dit pas.

KLANKE

Kies die korrekte woord

Oefen om klanke vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sȇ die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 12
15 min

Doen die aktiwiteit
• Stap deur die klas en bied ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Sinsbou

Knip uit Die leerders knip die
sinstrook op bladsy 177 uit.
Lees saam
• Waarom is daar ’n uitroepteken
aan die einde van sin 1?
• Wat vind ons aan die einde van
sin 2?
Vra vrae en knip die woord/
woordgroepe uit
• Wat? die lug
• Hoe voel die lug? is warm –
mmmmmmm!
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BL 177

•
•
•
•

Wat? die dae
Is hoe? is lank,
Wat? die nagte
Is hoe? is kort

15 min

Skryf die woorde in die regte
volgorde om ’n sin te maak
Plak die sinne in
• Die leerders plak die sinne
in op bladsy 13 in die LAB.

DINSDAG

GEDEELDE SKRYF

Vormgedig

15 min

Dinkskrum
• Watter woorde kan ons gebruik om
die lente te beskryf? (warm, reёn,
blomme, nuwe blare, ens.)
• Watter sinne kan ons gebruik om die
lente te beskryf? (Babadiere word
gebore. Ek speel graag buite, ens.)

Inleiding
• Gesels oor gedigte:
die versreёls het soms
verskillende lengtes; ons
gebruik beskrywende
woorde.
Wys die skryfraam
• Ons gaan saam ’n gedig
oor die lente skryf.
• Watter versreёls gaan lank
wees?
• Watter gaan kort wees?

e
Lent !

Babadiere
word gebore.

Gedeelde Skryf
• Gebruik die leerders se idees om ’n
gedig oor die lente in die blomvorm
te skryf.
• Lees die gedig met uitdrukking en
gevoel.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ’n paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
5 min
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
+
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.

30 min

Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike take wat op bord geskryf is,
te voltooi.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

GBL: Eerste lees vir Groep C en D
• Stel die storie bekend/bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop vir begripsvrae
deur die onderwyser.

VISUELE KUNSTE

’n Boom vir elke seisoen

30 min

Beplan
• Elke strook verteenwoordig ’n verskillende seisoen.
• Die leerders beplan watter soorte blare of blomme hulle wil teken
vir elke seisoen of boom.
Skep
• Hulle gebruik verf, kryte of stukkies sneespapier om die blare en
blomme te verteenwoordig.
Wys
Assesseer self
• Voltooi die rubriek op bladsy 13 in die LAB.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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WOENSDAG

WELSYN

Ek dink, ek voel …

15 min

WEEK 1 • DIE SEISOENE

Vraag
• Van watter seisoen hou ek die meeste? Waarom?
Pare
• Bespreek die vraag.
Deel
• Kies een of twee leerders om hul menings met die klas te deel
(gee aan elke leerder ’n kans deur die loop van die kwartaal).

AANVANGSKENNIS

Seisoene regoor die
wêreld

Bestaande kennis
• Dink aan ’n boek of fliek/rolprent oor Kersfeestyd in die VSA of
Europa. Hoe was die weer? Is ons weer dieselfde gedurende
Kersfees?

BL 14
15 min

Bespreek en lees
• Kyk na die blare. Watter seisoen is dit? Watter kleure sien jy?
• Amerikaners noem herfs ‘Fall’? Waarom, dink jy, is dit so?
• Lees die teks en die vrae saam.
• Die leerders doen navorsing tuis en bring hul antwoorde
Vrydag klas toe.

KLANKE

Woordfamilie: -ooi

Bou ses woorde wat met -ooi eindig

BL 15
15 min

Stel bekend
• Luister na en sȇ die klank.
• Lees die voorbeeldwoord.
Bou woorde
• Bou ’n paar woorde met die klank en sȇ dit.
Op jou eie en in pare
• Die leerders bou nog rymwoorde.
• Die leerders sȇ al die rymwoorde vir hul maat.
• Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

Die vier seisoene

Lees saam
• Lees die eerste drie bladsye van Die vier seisoene vir en saam
met die klas.
Lees in groepe
• In groepe van drie, maak beurte om een bladsy te lees.
Lees onafhanklik
• Die leerders fluister-lees die eerste drie bladsye van die storie.
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BL 2–4
15 min

WOENSDAG

SKRYF

Skryf ’n gedig in die
vorm van ’n blaar

BL 16

Hersien die gedigformaat
• Kort en lang versreëls vir beskrywende woorde en kort frases.

15 min

Dinkskrum die woordeskat
• Herfs – hoe die weer is, wat ons kan doen, hoe ons voel.
Skryf
• Die leerders voltooi die skryfraam om ’n vormgedig oor herfs
te skryf.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ’n paar leerders se
handskrifboeke en gee
terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat
hulle hul letterformasie,
grootte, posionering op die lyn
en skuinste (helling) gereeld
moet oefen, en om hul beste
letter te identifiseer.

Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om
Onafhanklike take wat
op die bord geskryf is,
te voltooi.
• Die leerders doen twee
take per dag tensy hulle
GBL het..

GBL: Eerste lees vir Groep E
• Stel die storie bekend/bou van die storie
soos benodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy
stop. Die onderwyser vra begripsvrae.

UITVOERENDE KUNSTE

5 min
+
30 min

Tweede lees vir Groep A
• Lees die storie weer hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met
’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die
leerders lees.

Nie-lokomotoriese
bewegings

30 min

Warm op
• Strek tot hoog en raak aan die lug, buk dan af en raak aan die
grond. Herhaal verskeie kere.
Vertel ’n storie met beweging
• Die leerders gebruik bewegings terwyl jy ’n storie oor herfs vertel –
die wind waai, die blare val op die grond (swaai/sweef/draai/slinger/
val op die grond/kinders vee die blare op ’n hoop/wind waai die
blare weer weg).
Koel af
• Die leerders lê doodstil soos blare wat afgewaai het. Hulle draai om
soos die briesie hulle waai.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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DONDERDAG

MONDELING

Sing/Resiteer

15 min

WEEK 1 • DIE SEISOENE

Sing op die wysie van If you happy and you know it.
As jy al die seisoene ken, klap jou hande! (x 2)
As jy al die seisoene ken, en jy kan hul name sê
As jy al die seisoene ken, klap jou hande.

As jy regtig hou van herfs, knik jou kop. (x 2)
In die herfs word dit koeler, en die blare val af.
As jy regtig hou van herfs, knik jou kop.

As jy regtig hou van lente, skree hoera! (x 2)
In die lente word dit warm, blare en die blomme groei.
As jy regtig hou van lente, skree hoera!

As jy regtig hou van winter, klap jou knieë. (x 2)
In die winter is dit koud; ons drink lekker warm melk.
As jy regtig hou van winter, klap jou knieë.

As jy regtig hou van somer, stamp jou voete! (x 2)
Somer is regtig baie warm, maar ons kan dan
lekker swem.
As jy regtig hou van somer, stamp jou voete.

AANVANGSKENNIS

Aktiwiteite vir elke
seisoen

Bestaande kennis
• Doen ons dieselfde goed in elke seisoen?

BL 17
15 min

Kyk na die prent
• In hoeveel dele is die prent ingedeel?
• Wat wys elke kwart van die prent?
Bespreek die prent
• Wat trek die kinders in elke seisoen aan?
• Watter plante sien jy in elke seisoen?
• Wat doen die kinders in elke seisoen?

KLANKE

Skryf jou eie sin

Oefen om letters vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sȇ die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 18
15 min

Doen die aktiwiteit
• Loop deur die klas en gee ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Woordeskat en Taal

15 min

Flitskaarte
• Wys en lees elke woord.
• Vind en wys na die woord in die LAB.
• Plaas die woord op die woordmuur en lees dit weer.
Sinstrook
• Lees die sinstrook in die LAB op bladsy 13.
• Watter leesteken wys dat jy oor jou gevoelens praat (uitroepteken)
Is dit ’n goeie of slegte gevoel? (goed, maar soms wys ! ’n slegte gevoel)
• Watter leesteken wys dat daar twee idees in sin 2 is? (komma) Wat is
die twee idees? (verskil tussen nag en dag) Is die idees verwant aan
mekaar? (ja)
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DONDERDAG

SKRYF

Verbeter ons skryfwerk

15 min

Bespreek Gedeelde Skryf
• Lees ’n sin van Dindag se Gedeelde Skryf-werk vir die leerders.
• Wys hoe om die sin meer interessant te maak (byvoorbeeld deur
byvoeglike naamwoorde of beskrywings by te voeg; interessante
werkwoorde te gebruik).
Lees
• Die leerders lees ’n sin uit hul skryfwerk van gister aan ’n maat.
Sien na en verbeter
• Kontroleer die spelling en leestekens van die sin.
• Kan jy jou sin meer interessant maak?
Maak beurte en herhaal met elke maat

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ’n paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike take wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep B en C
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

UITVOERENDE KUNSTE

Liggaamsbeweging

30 min

Warm op
• Sing As jy al die seisoene ken, klap jou hande (OG bladsy 30).
Bespreek
• Gesels oor hoe ons ons liggame kan gebruik om deur beweging
en klanke stories te vertel.
• Voorbeelde: klap/stamp/klop/klik vingers/vryf hande tesame/tik
vingers op die grond/klap tong/maak geluide met die mond, ens.
Vertel ’n storie met liggaamsbeweging
• Vertel weer die storie van gister se les.
• Besluit op die liggaamsbewegings vir die storie.
• Oefen saam.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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VRYDAG

MONDELING

Seisoene regoor die wêreld

WEEK 1 • DIE SEISOENE

Die manier waarop die aarde gekantel is, beteken dat
verskillende halfrondtes op verskillende tye die naaste aan die
son is soos dit om die son draai. Dit beteken dat die seisoene
in die Noordelike Halfrond nader aan die son is wanneer
die Suidelike Halfrond weer verder weg is. Seisoene is dus
teenoorgesteldes. Op die oomblik is dit herfs in die Suidelike
Halfrond, maar in die Noordelike Halfrond is dit nou lente.

BL 14
15 min

Pare: Vertel wat jy uitgevind het.
Gee terugvoering en bespreek

AANVANGSKENNIS

Seisoene regoor
die wȇreld

Skryf en teken wat jy uitgevind het
• Skryf een ding neer wat jy geleer het.
• Teken ’n prent.

KLANKE

Spoedlees woorde

BL 19
15 min

BL 20

15 min
Pare lees die woorde
• Die leerder lees vir 1 minuut vir ’n maat.
• Die onderwyser hou tyd.
• Omkring die woord wat laaste gelees is. Die maat tel die woorde
wat verkeerd gelees is.
• Elke leerder kry drie beurte.

Tel die woorde
• Kies die beste poging. Trek enige woorde wat verkeerd gelees is, af.
• Die leerders skryf hul beste telling op die lyn.
• Wys uit dat jy meer woorde lees met meer oefening.

SKRYF

Wat ek in elke seisoen doen

Dinkskrum
• Wat doen ons in elke seisoen: lente – speel buite; somer –
swem, ens.
• Skryf die woordeskat op die bord.
Lees
• Lees die begin van die sinne saam met die leerders.
Skryf
• Die leerders kies woorde van die lys en voltooi die skryfraam.
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BL 21
15 min

VRYDAG
ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ’n paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep D en E
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

LEES

Kontroleer en gee
terugvoering

15 min

Lees in pare
• Die leerders lees hul nuus in pare vir mekaar.
Sien Onafhanklike Werk na
• Gaan saam deur die DBO-werkboekaktiwiteite.
• Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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WEEK 2 • DIE SEISOENE

OORSIG VAN DIE WEEK

Die seisoene
Hierdie week fokus ons steeds op die tema Seisoene. Die leerders kyk na watter invloed die seisoene
op ons en ander lewende goed het, byvoorbeeld die klere wat ons dra, die kos wat ons eet en hoe ander
lewende goed deur die verskillende seisoene beïnvloed word.
Die hardopleesstorie vertel ’n storie oor die dra van verkeerde klere en die gevolge daarvan. Die AK-teks
fokus op die lewensiklus van ’n appelboom deur die seisoene heen.
Die leerders werk steeds met sinne en woorde wat op die Gedeelde Lees-teks vir die twee weke
gebaseer is. Hulle gaan ook ’n dankie-sê-briefie, wat op die Gedeelde Skryf-les gebaseer is, skryf.
Hierdie week is die fokus op die aai-klank. Aktiwiteite sluit in die lees van aai-woorde, bou van woorde
met die aai-klank, voltooiing van woorde met die ooi- of aai-klank, diktee en lees saam met ’n maat.
In Skeppende Kunste word steeds op herfs gefokus.

VIDEO

5 min

KYK NOU
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WEEK 2
VOORBEREIDING
Flitskaarte

groen

gekleurde

lank

kort

slaap

Sinstrook

Nuwe blare groei.
Babadiere word gebore.
ONAFHANKLIKE WERK

1

Lees in pare LAB bladsy 38

2

Handskrif 1 aai aai aai aai

3

Handskrif 2 Die groot haai kom draai in die baai.

4

Handskrif 3 jas serp pet trui

5

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 67

6

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 71

7

DBO Lewensvaardighede bladsye 42–43

8

Woordeboek

groen

gekleurde

lank

kort

slaap

TOERUSTING
•
•
•
•

Skêre, verf, kryte, gom
Herfsblare vir die leerders om waar te neem
Oningevulde plakkaat van ’n boom-collage van die klas
Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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Dora het dit
verkeerd verstaan!

VRAE EN WOORDESKAT
Dit was Kegetso se verjaarsdag. Sy het sewe geword.
Haar ma het vir haar gevra of sy ’n partytjie wou hê.
“Ja, asseblief,” het Kegetso gesê. “Ek wil ’n partyjie in die tuin hê. Ons
kan die warm weer geniet.”

Is hier iemand in die klas
wat hierdie week verjaar?

Ma en Kegetso het begin planne maak. Eers moes sy ’n lysie maak
van die mense vir wie sy wou nooi.
“Ek wil graag vir Dora, Jan, Neo en Petros nooi,” het sy gesê. “Hulle is
my beste maats.”

nooi (uitnooi) – iemand
vra om na ’n geleentheid
te kom

Sy het toe ’n rukkie gedink. “Ek wil ook graag vir Simson en Francoise
nooi. Simson is ’n immigrant van Malawi en Francoise kom van
Rwanda. “Ek dink nie hulle het al baie vriende nie.”
Sy het weer gedink. “Ek dink ek wil vir Zee en Gladys ook nooi. Hulle
is ouer as ons. Hulle het ons gehelp toe iemand ons geboelie het.
Maar ek gaan nie die boelie nooi nie, want hy is onvriendelik.”
Daarna het Kegetso en Ma ’n lysie gemaak van die kos wat hulle
gaan bedien. “Ek dink ons moet skyfies en koeldrank en ook ’n
enorme verjaarsdagkoek hê,” het Kegetso gesê.
“Dit is ’n goeie idee. Ek sal vir tannie Zorah vra om die koek te bak,”
het Ma gesê.
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immigrant – iemand wat in
’n vreemde land gaan woon
Waarom dink jy wou
Kegetso vir Simson en
Francoise nooi?
Hoe voel Kegetso oor die
boelie? Sal jy hom na jou
partytjie nooi?
enorme – baie groot

HARDOPLEESSTORIE

Laastens het hulle die versierings beplan.
“Ek dink ons moet ’n sambreel opsit, in geval dit baie warm is.
Ons wil nie hê dat enigiemand moet ontwater omdat hulle te
lank in die son was nie,” het Ma gesê.
Die Maandagoggend het Kegetso al haar maats genooi om die
Saterdag na haar huis toe te kom. “Kom in jul koelste klere,” het
sy gesê.
Die Saterdagmiddag het haar vriende na haar huis toe gekom.
Jan en Petros het eerste opgedaag. Hulle het in die pad afgeloop.
Daarna het Neo en Simson met ’n taxi opgedaag. Zee en Gladys was
saam met hulle. Toe het Francoise se pa hom met sy motor gebring.
Almal het tuin toe gegaan.

versierings – items wat
gebruik word om ’n vertrek
mooi te laat lyk
Watter soort versierings
kan jy by ’n partytjie hê?
ontwater – jou liggaam
verloor baie water
Watter soort klere, dink jy,
verwag Kegetso van haar
maats om aan te trek?

Hulle het hul beste somersklere aangehad. Zee en Gladys het blink
sandale met klein hakkies gedra. Francoise het ’n somershoed gedra.
Simson en Neo het sonbrille gedra. Dit was baie warm in die tuin en
hulle het die koue koeldrank geniet. Maar waar was Dora?

Waar dink julle is Dora?

Skielik het Kegetso Dora hoor sing. “Veels geluk, liewe Kegetso!”
Die kinders het almal omgedraai en na die hek gestaar.
Daar was Dora.

gestaar – lank en stip na
iets kyk

Maar wat het sy aangehad? Dora het ’n trui en langbroek
aangehad. Sy het ook ’n mussie en serp aangehad. Sy het
baie warm en sweterig gelyk. Almal het na hul asems gesnak!
Sommige van die kinders het gegiggel.
“Dora!” roep Kegetso uit. “Wat het jy aan?”
“Jy het gesê ek moet my koel klere aantrek,” het Dora gesê, “só,
toe trek ek my klere vir koel weer aan.”

gesnak – ’n kort, vinnige
asemteug neem
giggel – saggies lag op ’n
snaakse manier
Is dit wat Kegetso bedoel
het?

“Ai, Dora,” het Zee gesê, “sy het bedoel klere wat jou koel hou; nie
klere vir die koel weer nie!”
Skielik bars Dora uit van die lag.

Hoekom, dink j,y lag Dora?

Sy gooi haar mussie en serp af. Sy trek haar trui uit. Sy het ’n
somersrokkie onder haar trui aangehad. Sy het haar sandale agter
haar rug uitgehaal en dit aangetrek.

Het Dora dit verkeerd
verstaan?

“Ha ha!” het sy gelag. “Ek het julle ’n lekker poets gebak! Het julle
regtig gedink ek sal wintersklere na ’n partytjie op ’n warm dag dra?”
Almal het begin lag. “Dit was ’n goeie poets,” het Kegetso gegiggel.
“Kom, laat die partytjie begin!”

poets bak – om iemand te
kul/flous
Dink jy dit was ’n
goeie poets?
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MAANDAG

HARDOPLEES

Dora het dit verkeerd
verstaan!

WEEK 2 • DIE SEISOENE

Voor lees
• Bespreek die prent op bladsy 32 in die LAB. Vra die leerders
wat hulle dink gaan gebeur.
• Vra: Het jy al ooit die verkeerde klere vir die seisoen gedra?

OG BL
36–37
15 min

Lees
• Lees die storie hardop en vra die vrae.
Na lees
• Vir watter seisoen is Kegetso en haar vriende aangetrek?
• Vir watter seisoen is Dora aangetrek?
• Dink jy Dora het ’n fout begaan? Of het sy haar vir haar
vriende ’n poets gebak?

AANVANGSKENNIS

Waar kom appels
vandaan?

Bestaande kennis
• Wat is jou gunstelingvrug? Hou jy daarvan om appels te eet?

BL 23
15 min

Lees die bladsy
• Kyk na die prente en lees die teks.
Bespreek die vrae
• Wys na die verskillende seisoene in die prent.
• Wat gebeur in elke seisoen met die appelboom?
• Wanneer is die appels gereed om geëet te word?
• Watter insekte help die appelboom om vrugte te dra?

KLANKE

Die aai-klank

Stel die klank bekend
• Luister na en sê die klank.
• Hou jou mond dop.

BL 24
15 min

Identifiseer woorde met die klank
• Die leerders kan nog woorde gee.
Pare
• Lees die woorde.
Lees die sin
Skryf die sin

LEES

Die vier seisoene

Prentloop
• Wat sien jy in elke prent?

BL 5–7
15 min

Lees die hele gedig vir en saam met die leerders
• Die leerders wys met hul vingers na die woorde.
Begriplees
• Op bladsy 5, wys na die woord wat dieselfde as koud beteken.
• Op bladsy 6, wys na die woord wat dieselfde as hiberneer beteken.
• Op bladsy 7, wys na die woord wat dieselfde as hou van beteken.
Van watter seisoen hou jy die meeste?
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MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 25

Pare
• Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

15 min

Individueel
• Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

ONAFHANKLIKE WERK EN GBL
Handskrif
• Kontroleer ’n paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posisionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

5 min
+
30 min

GBL: Eerste lees vir Groep A en B
• Stel die storie bekend/die bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop.
Die onderwyser vra dan begripsvrae.

VISUELE KUNSTE

Teken simmetriese
blare

Bespreek
• Kyk na die blare in die LAB op bladsy 179. Bespreek hoe
blare simmetries is.
• Demonstreer hoe om die blare te voltooi deur middel van
spieëlbeelde.

BL 179
15 min

Teken
• Die leerders teken spieëlbeelde van die blare.
• Hulle kleur die blare volgens herfskleure in.

LIGGAAMSOPVOEDING

Inleiding

30 min

Berei voor
• Kies vier verskillende aktiwiteite op bladsy 19 vir die week.
• Berei die toerusting voor.
• Verdeel die klas in vier groepe vir die week.
Stel aktiwiteitstasies bekend
• Wys die toerusting en verduidelik die vier aktiwiteite vir die week.
• Die leerders rolspel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit
• Die leerders speel ’n speletjie, soos vang mekaar, Krappe-enKraaie, wegkruipertjie.

39

DINSDAG

WELSYN

Oplettende ek

15 min

WEEK 2 • DIE SEISOENE

• Die leerders gee voor hulle hou ’n selfoon teen hul oor.
• Hulle verbeel hulle iemand vertel ’n snaakse storie en lag hardop.
• Vra een of twee leerders om die snaakse storie wat hul in hul
verbeelding gehoor het, te vertel.
• Gesels oor hoe lag ons kan help om te ontspan.

AANVANGSKENNIS

Seisoene van die
appelboom

Lees
• Kyk saam na die prente van die appelbome.
• Verduidelik dat elke prent die boom in ’n spesifieke seisoen
verteenwoordig.

BL 26
15 min

Antwoorde
• Identifiseer die seisoen wat deur elke prent verteenwoordig word.
• Begin met die lente (prent 4). Skryf 1 in die klein blokkie. Nommer die
ander prente in die korrekte volgorde.
• Voltooi die sinne deur die ontbrekende woorde in te vul.
Skryf die naam van die seisoene om die sinne te voltooi
• Kontroleer die antwoorde met ’n maat.

KLANKE

Vul die eindklank -ooi of -aai in

Oefen om klanke vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sê die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 27
15 min

Doen die aktiwiteit
• Stap deur die klas en bied ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Sinsbou

Knip uit
• Die leerders knip die sinstrook
op bladsy 177 uit.

15 min
• Watter soort? baba
• Wat? diere
• Doen wat? word gebore

Lees saam
• Wat beteken die leesteken: .?
• Hoe sê ons ’n sin wat met ’n
punt eindig?

Skryf die woorde in die regte
volgorde om ’n sin te maak

Vra vrae en knip die woord/
woordgroepe uit
• Wat? nuwe blare
• Doen wat? groei
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BL 177

Plak die sin in
• Die leerders plak die sin in op
bladsy 28 in die LAB.

DINSDAG

GEDEELDE SKRYF

’n Dankie-sê-briefie

Inleiding
• Watter soort briewe kan ons
skryf? (Voorbeelde: dankie sê/
uitnodiging na ’n gebeurtenis/
jammer sê)
• Ons gaan ’n dankie-sê-briefie
van Dora af skryf.
Wys die skryfraam
• Groet
• Slot

15 min

Dinkskrum
• Waarom sal ons ’n dankie-sêbriefie skryf?
• Aan wie sal ons skryf?
• Wat sal ons sê?
Gedeelde Skryf
• Gebruik die korrekte formaat
asook die leerders se idees.

Liewe
Dankie vir

Ek het
regtig geniet.
Met liefde van
jou maat,
Dora

ONAFHANKLIKE EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ’n paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
5 min
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
+
30 min
Onafhanklike Werk
• Kyk na ’n paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

GBL: Eerste lees vir Groep C en D
• Stel die storie bekend/bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop vir begripsvrae
deur die onderwyser.

VISUELE KUNSTE

Boom-collage van die klas

30 min

Berei voor
• Teken die buitelyne van ’n boom op ’n groot plakkaat en plak dit
teen ’n muur in die klaskamer.
Skep
• Die leerders knip die blare wat hulle Maandag geteken en ingekleur
het uit.
• Hulle plak die blare op die plakkaat om ’n klas-collage van ’n
herfsboom te maak.
Assesseer self
• Voltooi die rubriek op bladsy 28 in die LAB.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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WOENSDAG

WELSYN

Ek dink, ek voel …

15 min

WEEK 2 • DIE SEISOENE

Vraag
• Hou ek meer van party seisoene as ander? Hoe voel ek gedurende
my gunstelingseisoen?
Pare
• Bespreek die vraag.
Deel
• Kies een of twee leerders om hul menings met die klas te deel
(gee aan elke leerder ’n kans deur die loop van die kwartaal).

AANVANGSKENNIS

Bestuiwing

Bestaande kennis
• Vra die leerders om met die klas te deel wat hulle geleer het
oor hoe bye appels help groei.

BL 29
15 min

Bespreek en lees
• Bespreek die prente en lees die teks vir die leerders.
• Waar gaan jy die antwoord kry?
• Die leerders doen navorsing tuis en bring hul antwoorde
Vrydag klas toe.

KLANKE

Woordfamilie: -aai

Bou ses woorde wat met -aai eindig

BL 30
15 min

Stel bekend
• Luister na en sê die klank.
• Lees die voorbeeldwoord.
Bou woorde
• Bou ’n paar woorde met die klank en sê dit.
Op jou eie en in pare
• Die leerders bou nog rymwoorde.
• Die leerders sê al die rymwoorde vir hul maat.
• Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

Die vier seisoene

Lees saam
• Lees die laaste drie bladsye van Die vier seisoene vir en
saam met die klas.
Lees in groepe
• In groepe van drie, maak beurte om een bladsy te lees.
Lees onafhanklik
• Die leerders fluister-lees die laaste drie bladsye van die storie.
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BL 5–7
15 min

WOENSDAG

SKRYF

’n Dankie-sê-briefie

BL 31
15 min

Dinkskrum
• Lees weer die Gedeelde Skryf-storie van Dinsdag.
• Die leerders kies hul eie karakters vir ’n nuwe dankie-sêbriefie.
Lees
• Lees die begin van die sinne saam met die leerders.
Skryf
• Die leerders voltooi die skryfraam om hul eie storie te skryf.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ’n paar leerders se handskrifboeke en gee
terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.

5 min
+
30 min

Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
GBL: Eerste lees vir Groep E
• Stel die storie bekend/bou van die storie
soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy
stop vir begripsvrae deur die onderwyser.

UITVOERENDE KUNSTE

Tweede lees vir Groep A
• Lees die storie weer hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam
met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die
leerders lees.

Improviseer

30 min

Inleiding
• Hersien die storie Dora het dit verkeerd verstaan!
Discuss
• Wie was die karakters in die storie?
• Hoe, dink jy, het Dora aangetrek en gepraat?
• Wat het die ander gedink van hoe Dora aangetrek was?
• Wat het Dora gedoen toe sy by die partytjie aankom?
Groepe
• Die leerders improviseer ’n kort toneelstuk oor iemand wat die
verkeerde klere na ’n partytjie aangetrek het.
• Almal moet ’n kans kry.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af

43

DONDERDAG

WEEK 2 • DIE SEISOENE

MONDELING

Sing/resiteer
Ek kan drie appels op my kop
balanseer. Wat van jou?

Ek kan een appel op my kop
balanseer. Wat van jou?
(Gee voor jy sit ’n appel op
jou kop.)
Ek kan twee appels op my kop
balanseer. Wat van jou?
(Gee voor om nog ’n appel by te
sit – beweeg jou kop asof jy dit
balanseer.)

AANVANGSKENNIS

15 min

Ag nee!
Wankel, wankel, wankel …
(Skud jou kop van kant na kant.)
En alles val af!
(Laat sak jou kop vorentoe.)

Dora het dit verkeerd
verstaan!

Bestaande kennis
• Watter soort klere dra jy in elke seisoen?

BL 32
15 min

Lees die bladsy
• Wie sien jy in die prent?
• Waarna kyk die kinders?
• Watter klere is reg vir die somer? Watter klere is reg vir die winter?
Doen die aktiwiteit
• Voltooi die sinne.

KLANKE

Kies en skryf woorde om by die
prent te pas

Oefen om letters vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sê die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 33
15 min

Doen die aktiwiteit
• Loop deur die klas en gee ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Woordeskat en Taal

Flitskaarte
• Wys en lees elke woord.
• Vind en wys na die woord in die LAB.
• Plaas die woord op die woordmuur en lees dit weer.
Sinstrook
• Lees die sinstrook in die LAB op bladsy 28.
• Watter woorde in die sinne dui aan dat dit nou gebeur?
(groei, is – die teenwoordige tyd)
• Hoe sou ons dit sê as dit in die verlede tyd gebeur het?
(het gegroei, was)
• Wat is die verlede tyd van die volgende woorde: val, geniet?
(het geval, het geniet)

44

15 min

DONDERDAG

SKRYF

Leesbegrip

BL 34

Hersiening
• Lees weer die gedig Die vier seisoene.

15 min

Antwoord die vrae
• Demonstreer op die bord hoe die leerders die tabel moet invul.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ’n paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep B en C
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

UITVOERENDE KUNSTE

Voer op

30 min

Voer op
• Elke groep voer die toneelstuk wat hulle die vorige dag geoefen
het, vir die klas op.
• Kies die sterkste groep om eerste op te tree.
Evalueer
• Prys en gee applous aan elke groep.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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VRYDAG

MONDELING

Bestuiwing

WEEK 2 • DIE SEISOENE

Bye is die belangrikste insekte wat plante bestuif. Ander insekte
wat ook help met bestuiwing is perdebye, vlieë, kewers, miere,
motte, skoenlappers, hommelbye en selfs muskiete.

BL 29
15 min

Pare
• Vertel wat jy uitgevind het.
Gee terugvoering en bespreek
• Vra ’n paar leerders om hul menings met die klas te deel.
• Gesels oor wat jy uitgevind het.

AANVANGSKENNIS

Bestuiwing

Skryf en teken wat jy uitgevind het
• Skryf een ding neer wat jy geleer het.
• Teken ’n prent.

KLANKE

Diktee
draai saai laai raai kraai

Lees die woorde vir diktee
• Spreek elke woord duidelik en stadig uit.
• Herhaal dit slegs een keer.

BL 35
15 min

BL 36
15 min

Skryf
• Gee die leerders tyd om elke woord te skryf.
• Hulle moet dit in hul beste handskrif doen.
Kontroleer en korrigeer
• Skryf die woorde op die bord vir die leerders om te merk.

SKRYF

My gunstelingseisoen

BL 37

Bespreek
15 min
• Bespreek wat ’n paragraaf is: ’n inleidende sin met die
hoofgedagte en drie of meer addisionele sinne wat
besonderhede gee.
• Gee ’n voorbeeld van ’n paragraaf wat iewers in die LAB voorkom.
Dinkskrum
• Dinkskrum idees waarom die leerders van verskillende seisoene hou.
• Skryf die woordeskat op die bord.
Skryf
• Die leerders skryf ’n paragraaf oor die onderwerp en teken ’n
prent daarby.
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VRYDAG
ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ’n paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep D en E
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

LEES

Kontroleer en gee terugvoering

15 min

Lees
• Die leerders werk in pare, en lees hul onafhanklike skryfwerk
vir mekaar.
• Sê vir jou maat waarvan jy in sy/haar skryfwerk gehou het.
Sien Onafhanklike Werk na
• Gaan saam deur die DBO-werkboekaktiwiteite.
• Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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OORSIG VAN DIE WEEK

Seisoene, plante
en diere
Die tema vir hierdie week is Seisoene, plante en diere. Die leerders kyk na hoe plante in verskillende
seisoene groei en doen ’n eksperiment om ’n saadjie in ’n baie koue plek soos ’n yskas te laat groei.
Die leerders lees ’n storie oor hoe die beoefening van gevaarlike goed die mense en diere kan beïnvloed,
werk met sinne en woorde, leer oor en skryf ’n oorvertelling en optekening van ’n eksperiment.
Hierdie week is die fokus op die eeu-klank. Aktiwiteite sluit in die lees van eeu-woorde, bou van woorde
met die eeu-klank, bou van sinne met eeu-woorde, spoedlees van woorde en lees saam met ’n maat.
In Skeppende Kunste maak die leerders ’n mat van wol, afvalplastiek of -materiaal en improviseer ’n
toneelstuk deur middel van mimiek.

VIDEO

5 min

KYK NOU
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WEEK 3
VOORBEREIDING
Flitskaarte

droog

vuur

wind

rook

verbrand

Sinstrook

Dit was winter.
Sipho en Amos se voete was koud.
ONAFHANKLIKE TAKE

1

Lees in pare LAB bladsy 60

2

Handskrif 1 eeu eeu eeu

3

Handskrif 2 ’n Eeu gelede het die leeu in die
sneeu geloop.

4

Handskrif 3 hartseer kwaad gelukkig verward

5

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 90

6

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 91

7

DBO Lewensvaardighede bladsye 40–41

8

Woordeboek

droog

vuur wind

rook

verbrand

TOERUSTING
• Afvalkarton of papierborde, tou en wol of stroke materiaal/
plastieksakke in verskillende kleure.
• Pierings of plastiekborde, handdoekpapier/toiletpapier,
sonneblomsade (of enige ander sade wat maklik groei soos
lensies, boontjies)
• Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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’n Brand in die winter

VRAE + WOORDESKAT
Dit was in die middel van winter. Toe Sipho en Amos die oggend skool
toe loop, was hulle voete baie koud. Daar was ryp op die pad.

Waarom, dink jy, was hulle
voete koud?

“My tone het in ys verander,” het Amos gesê.
“My tone was die hele nag yskoud,” Het Sipho gesê.

Hoe is dit in die winter
waar julle woon? Is dit
droog of nat?

Maar elke dag het die son hulle warmer gemaak. Daar was geen reën
nie. Al die gras was bruin en droog.
Een dag ná skool sien Sipho vir Jakob en ’n ander seun in die gras.
Jakob het vir Sipho geroep. Hy het ’n boksie vuurhoutjies gehad. “Ons
maak ’n vuur,” het Jakob gesê. “Kyk net hoe enorm hierdie vuur gaan
wees!” Hy het ’n vuurhoutjie aangesteek en dit in die gras gedruk.
“Doen jy dit ook,” het hy vir Sipho gesê. Sipho was bang vir Jakob. Hy
het een vuurhoutjie aangesteek en dit in die gras gedruk. Die gras het
begin brand.
Eers was dit net ’n klein vuurtjie. Maar die wind het begin waai en die
vuur het reusagtig geword. Die seuns het weggehardloop.
Sipho en Amos het na Malume gehardloop. Hulle het in sy
bakkie geklim.
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Kan julle nog vir Jakob
onthou? Hoe het hy die
jonger seuns behandel?

Waarom het Sipho gedoen
wat Jakob gesê het hy
moet doen? Wat moes hy
gedoen het?
enorme, reusagtig – ander
woorde vir baie groot

HARDOPLEESSTORIE

Die vuur was regtig baie groot. Dit het die droë gras gebrand. Die
onderwysers het geskree: “Kyk! Daar is ’n brand!”
Die vuur het die lang gras langs die onderwysers se motors begin brand.
Die onderwysers het gehardloop om hul motors te skuif.

Waarom het die
onderwysers hulle motors
geskuif?

Sipho en Amos was baie bang. “Wat het ons gedoen?” het Amos
gefluister.
Toe Sipho by die huis kom, het Ouma gesê: “Waarom lyk jy so
senuagtig?”
“Niks is verkeerd nie,” het Sipho gesê. Maar hy was baie bekommerd
oor die vuur. Hy het buitentoe gekyk. Hy het baie rook gesien.

senuagtig, bekommerd –
ander maniere om te sê jy
is bang

In die nag het die wind al hoe sterker begin waai. Die wind het gehuil.
Dit het Sipho wakker gemaak.
Hy het die buurvrou hoor roep. Die buurvrou was MaZaca. Sy was ’n
baie ou vrou. Sy kon nie vinnig loop nie. Sy het om hulp geroep.

Waarom, dink jy, het
MaZaca om hulp nodig?

“Help!” het sy geroep. “Wie sal kom help? Daar is ’n brand! My koeie kan
nie uit nie!”
Sipho het buitentoe gehardloop. Hy het die koeie in die veld gesien.
Hy het gehoor hoe die koeie by die hek huil. Hy het ’n groot vuur agter
hulle gesien. Die vlamme het gelyk asof dit in die lug opspring.
“Ek sal jou help, MaZaca!” het Sipho geskree.

opspring – hoog in die
lug spring
Hoe kon Sipho help?

Hy het na die hek toe gehardloop. Hy het die hek oopgemaak. Die koeie
het uitgehardloop. Hulle het oor die pad gehardloop en van die vuur
weggekom. Die vuur kon nie oor die pad gaan nie, want daar was niks in
die pad om te brand nie.
Sipho het ook oor die pad gehardloop. Almal was veilig.
“Dankie, dankie, baie dankie!,” het MaZaca gesê.
Die volgende oggend het Sipho en sy ouma buitentoe gekyk. Al die gras
was afgebrand. Daar was niks vir die koeie om te vreet nie.

Oor watter twee dinge was
MaZaca ontsteld?

MaZaca het gehuil. “My koeie het niks om te vreet nie!” het sy gesê. “Alles
is afgebrand! Kyk na die dekgras wat ek gekry het om my dak reg te
maak! Kyk, dit is alles verbrand!.”

Waarvoor was MaZaca
dankbaar?

Toe kyk sy na Sipho. “Maar my koeie het nie verbrand nie,” het sy
gesê, “want hierdie seun is ’n held!”
“My klein held!” het Gogo gesê. Sy was baie trots op Sipho.

held – iemand wat baie
dapper is
skaam – jammer oo iets
wat jy gedoen het, verleë

Sipho het nie soos ’n held gevoel nie. Hy het gekyk na wat alles deur die
vuur verbrand is. Die koeie het geen gras gehad om te vreet nie. MaZaca
het geen dekgras gehad om haar huis se dak mee te herstel nie.

Wat dink jy sou Ouma gesê
het as sy geweet het dat
Sipho die brand begin het?

“Ag nee,” het Sipho by homself gesê, “dit was die eerste vuur wat ek
aangesteek het. Ek voel so skaam. Wat as iemand vir Ouma vertel?”

Dink jy hy was reg om dit
geheim te hou?
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MAANDAG

HARDOPLEES

’n Brand in die winter

Voor lees
• Het jy al ooit gras gesien brand? Vertel vir ons daarvan.

OG BL
50–51
15 min

Lees
• Lees die storie hardop en vra die vrae.
Na lees
• Waarom het Sipho die gras aan die brand gesteek?
• Hoe het hy MaZaca gehelp?
• Hoe het hy ná die brand gevoel?

AANVANGSKENNIS

Wat het plante nodig
om te groei?

Bestaande kennis
• Wat, dink julle, het plante nodig om te groei?

BL 46
15 min

Lees die bladsy
• Kyk na die prente en lees die teks.
Bespreek die vrae
• Skryf neer wat plante nodig het om te groei.
• In watter seisoene groei plante die beste?
• Wat, dink julle, sal gebeur as julle een van die goed wat
plante nodig het, wegneem? Byvoorbeeld: lig, water, hitte.

KLANKE

Die eeu-klank

Stel die klank bekend
• Luister na en sȇ die klank.
• Hou jou mond dop.

BL 47
15 min

Identifiseer woorde met die klank
• Die leerders kan nog woorde gee.
Pare
• Lees die woorde.
Lees die sin
Skryf die sin

LEES

’n Brand in die winter

Prentloop
• Wat sien jy in elke prent?

BL
40–45
15 min

Lees die hele gedig vir en saam met die leerders
• Die leerders wys met hul vingers na die woorde.
Begriplees
• Op bladsy 40, wys na die woorde wat vir ons sȇ hoe die weer was.
• Op bladsy 41, wys na die woorde wat vir ons sȇ wat met die vuur
gebeur het toe die wind begin waai het.
• Hoe het Sipho en Amos gevoel?
• Op bladsy 42, wys na die twee woorde wat vir ons sȇ hoe Sipho by
die huis gevoel het.
• Hoe sou jy gevoel het as jy ’n vuur gemaak het wat buite beheer
geraak het?
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MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 48

Pare
• Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

15 min

Individueel
• Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kontroleer ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet oefen,
en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

5 min
+
30 min

GBL: Eerste lees vir Groep A en B
• Stel die storie bekend/die bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop. Die onderwyser
vra dan begripsvrae.

VISUELE KUNSTE

’n Geweefde mat

Bespreek
• Gesels oor warm klere, veral
truie. Vra die leerders waarvan
dit gemaak is.
• Gesels oor skape en hoe hulle
warm jasse in die winter groei.
Hulle wol word gebruik vir breien weefwerk.
• ’n Raam wat gebruik word om
gare te weef word ’n weefraam
genoem.

LIGGAAMSOPVOEDING

30 min

Gee aan leerders papierborde
en wol/materiaal of
plastiekstroke
Maak ’n weefraam
• Sny ’n onewe getal gleuwe –
tussen 9 en 19 – in die rand van
’n papierbord of ronde stuk
karton.
• Draai die tou deur die gleuwe
om ’n stervorm te maak.
• Bêre die weefraam veilig tot
Dinsdag.

Inleiding

30 min

Berei voor
• Kies vier verskillende aktiwiteite op bladsy 19 vir die week.
• Berei die toerusting voor.
• Verdeel die klas in vier groepe vir die week.
Stel aktiwiteitstasies bekend
• Wys die toerusting en verduidelik die vier aktiwiteite vir die week.
• Die leerders rolspel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit
• Die leerders speel ’n speletjie, soos vang mekaar, Krappe-enKraaie, wegkruipertjie.
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DINSDAG

WELSYN
•
•
•
•

Oplettende ek

15 min

Leerders sit gemaklik en sluit hul oё.
Hulle asem in vir vyf tellings en blaas uit vir vyf tellings. Herhaal.
Hulle maak hul oё oop en vertel aan mekaar hoe hulle voel.
Herinner hulle hoe hierdie aktiwiteit hulle kan help om te ontspan.

AANVANGSKENNIS

Eksperiment: Sal ’n plant
groei as dit koud is?

Lees
• Lees die eksperiment saam met die leerders.

BL 49
15 min

Groepe
• Elke groep plant hul sade in twee pierings.
• Plaas een piering in die vensterbank en een in ’n koue plek.
Voorspel
• Wat, dink julle, gaan gebeur?

KLANKE

Kies die korrekte woord

Oefen om klanke vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sȇ die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 50
15 min

Doen die aktiwiteit
• Stap deur die klas en bied ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Sinsbou

Knip uit Die leerders knip die sinstrook op bladsy 181 uit.

BL 181
15 min

Lees saam
• Hoeveel sinne is daar?
• Wat sien ons aan die einde van elke sin?
Vra vrae en knip die woord/woordgroepe uit
• Wat? dit
• Was? was winter.
• Wie? Sipho en Amos
• Wat? hul voete was koud
Skryf die woorde in die regte volgorde om ŉ sin te maak
Plak die sinne in Die leerders plak die sinne in op bladsy 51 in die LAB.
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DINSDAG

GEDEELDE SKRYF

Skryf raaisels

Inleiding
• Sê ’n raaisel, byvoorbeeld: Ek
is ’n plaasdier. Ek kry ’n dik,
wollerige jas in die winter. Jy
kan my wol gebruik om truie te
brei. Wat is ek? (skaap)
Wys die skryfraam
• Drie leidrade
• Antwoord

15 min

Wat is ek?

Dinkskrum
• Dink aan ’n ander dier.
• Aan watter leidrade kan nog jy
dink?

1

Gedeelde Skryf
• Gebruik die leerders se idees
om die skryfraam in te vul.
• Skryf soveel raaisels as wat die
tyd toelaat.

3

2

4
Ek is ’n

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

5 min
+
30 min

GBL: Eerste lees vir Groep C en D
• Stel die storie bekend/bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop vir
begripsvrae deur die onderwyser.

VISUELE KUNSTE

’n Geweefde mat

30 min

Beplan
• Die leerders beplan die kleure van die wol of materiaal/
plastiekstroke wat hulle wil gebruik.
Skep
• Weef die wol in en uit die speke. Begin in die middel.
• As die raam vol is, knip die lang ente van die speke en bind
dit vas om te verhoed dat die mat uitrafel.
Wys
Assesseer self
• Voltooi die rubriek op bladsy 51 in die LAB.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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WOENSDAG

WELSTAND

Ek dink ek voel …

15 min

Vraag
• Hoe voel jy wanneer jy weet dat jy iets doen wat verkeerd is.
Pare
• Bespreek die vraag.
Deel
• Kies een of twee leerders om hul menings met die klas te deel
(gee aan elke leerder ’n kans deur die loop van die kwartaal).

AANVANGSKENNIS

Waarheen gaan voëls
in die winter?

Bestaande kennis
• Vra die leerders of hulle al opgelet het hoe swerms voëls in
herfs byeenkom.

BL 52
15 min

Bespreek en lees
• Bespreek die prent en lees die teks aan die leerders.
• Waar gaan jy die antwoord kry?
• Die leerders doen navorsing tuis en bring hul antwoorde
Vrydag klas toe.

KLANKE

Woordfamilie: -eeu

Bou ses woorde wat op -eeu eindig

BL 53
15 min

Stel bekend
• Luister na en sȇ die klank.
• Lees die voorbeeldwoord.
Bou woorde
• Bou ’n paar woorde met die klank en sȇ dit.
Op jou eie en in pare
• Die leerders bou nog rymwoorde.
• Die leerders sȇ al die rymwoorde vir hul maat.
• Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

’n Brand in die winter

Lees saam
• Lees die eerste drie bladsye van ’n Brand in die winter vir en
saam met die klas.
Lees in groepe
• In groepies van drie, maak beurte om een bladsy te lees.
Lees onafhanklik
• Die leerders fluister-lees die eerste drie bladsye van die
storie.
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BL
40–45
15 min

WOENSDAG

SKRYF

Ons saadeksperiment

BL 54

Bespreek
• Bespreek hoe om ’n eksperiment op te teken.
• Gebruik opeenvolgende woorde: eerste/eers, daarna, dan,
laastens, ens.

15 min

Dinkskrum woordeskat
• Wat het hulle in elke stap van die eksperiment gedoen?
Skryf
• Die leerders voltooi die skryfraam om hul eksperiment op
te teken.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPSBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering. 5 min
+
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
30 min
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
GBL: Eerste lees vir Groep E
• Stel die storie bekend/bou van die storie soos
benodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop.
Die onderwyser vra begripsvrae.

UITVOERENDE KUNSTE

Tweede lees vir Groep A
• Lees die storie weer hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met
’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die
leerders lees.

Improviseer en
mimiek

30 min

Warm op
• Sing die liedjie van Week 1: “As jy al die seisoene ken, klap jou
hande”.
Bespreek
• Gesels oor die weer en aktiwiteite in die verskillende seisoene.
• Vra hoe hulle om te wys hoe ŉ mens bewe in die winter, swem
in die somer, ens.
Groepe
• Die leerders oefen om verskillende weersaktiwiteite te mimiek.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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DONDERDAG

MONDELING

Sing/resiteer

15 min

Ek hou jou nek warm in die winter:
Wat is ek?
– ’n Serp!

Ek jou voete warm en droog in die herfs:
Wat is ek
– Stewels!

Ek hou jou gesig koel in die somer:
Wat is ek?
– ’n Hoed!

Ek hou jou arms warm in die lente?
Wat is ek
– ’n Trui!
Herhaal met ander ‘raaisels’.

AANVANGSKENNNIS

Hoe het Sipho gevoel?

Bestaande kennis
• Wat het in die storie oor die brand gebeur?

BL 55
15 min

Lees die bladsy
• Wat sien jy in die prent?
• Hoe lyk Sipho?
• Hoe, dink jy, sou jy gevoel het?
Doen die aktiwiteit
• Die leerders lees die woorde.
• Hulle trek ’n sirkel rondom die woorde wat Sipho se gevoelens
beskryf.

KLANKE

Skryf jou eie sin

Oefen om letters vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sȇ die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 56
15 min

Doen die aktiwiteit
• Loop deur die klas en gee ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Woordeskat en Taal

Flitskaarte
• Wys en lees elke woord.
• Vind en wys na die woorde in die LAB.
• Plaas die woord op die woordmuur en lees dit weer.
Sinstrook
• Lees die sinstrook in die LAB op bladsy 51 .
• Watter woord wys dat dit lank gelede gebeur het? (was)
• Hoe sal ons dit in die teenwoordigetyd sê? (is)
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15 min

DONDERDAG

SKRYF

Verbeter ons skryfwerk

15 min

Bespreek Gedeelde Skryf
• Lees ’n sin van Dindag se Gedeelde Skryf-werk vir die leerders.
• Wys hoe om die sin meer interessant te maak (byvoorbeeld deur
byvoeglike naamwoorde of beskrywings by te voeg; interessante
werkwoorde te gebruik).
Lees
• Die leerders lees ’n sin uit hul nuus aan ’n maat.
Sien na en verbeter
• Kontroleer die spelling en leestekens van die sin.
• Kan jy jou sin meer interessant maak?
Maak beurte en herhaal met elke maat

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.

5 min
+
30 min

Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord geskryf
is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.
GBL: Tweede lees vir Groep B en C
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

UITVOERENDE KUNSTE

Voer op

30 min

Voer op
• Elke groep voer die mimieke wat hulle die vorige dag geoefen
het vir die klas op.
• Die res van die klas moet raai wat die weer of aktiwiteit is.
Evalueer
• Prys en gee applous aan elke groep.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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VRYDAG

MONDELING

Waarheen gaan voëls in
die winter?

BL 52

15 min
Party voëls bly die hele jaar in Suid-Afrika. Hulle vind selfs in die
winter kos om te eet. Maar party voëls verlaat Suid-Afrika in die
winter om na ander plekke te gaan wat dan somer het. Hulle vlieg
soms duisende kilometers na die Noordelike Halfrond en selfs na Asië.
Swaeltjies verlaat Suid-Afrika rondom April en vlieg oor Afrika na Spanje
en Frankryk. Hulle leef daar totdat dit begin koud word in Europa. Dan
vlieg hulle terug na Suid-Afrika in ons lentetyd. Ons noem dit migrasie.

Pare
• Vertel wat jy uitgevind het.
• Kies ’n paar leerders om vir die klas te vertel.
Gee terugvoering en bespreek

AANVANGSKENNIS

Waarheen gaan voëls
in die winter?

Skryf en teken wat jy uitgevind het
• Skryf een ding neer wat jy geleer het.
• Teken ’n prent.

KLANKE

Spoedlees woorde

BL 57
15 min

BL 58

15 min
Pare lees die woorde
• Die leerder lees vir 1 minuut vir ’n maat.
• Die onderwyser hou tyd.
• Omkring die woord wat laaste gelees is. Die maat tel die woorde wat
verkeerd gelees is.
• Elke leerder kry drie beurte.

Tel die woorde
• Kies die beste poging. Trek enige woorde wat verkeerd gelees is, af.
• Die leerders skryf hul beste telling op die lyn.
• Wys uit dat jy meer woorde lees met meer oefening.

SKRYF

Skryf raaisels

Dinkskrum
• Herinner leerders aan die raaisels wat hulle op Dinsdag
geskryf het.
• Kyk na die prente en klere en bespreek watter seisoen hulle
sal aantrek.
• Dinkskrum ŉ paar woorde om klere en waarvoor dit gebruik
word, te beskryf.
Lees
• Lees die begin van sinne saam met die leerders.
Skryf
• Die leerders kies woorde van die lys en skryf drie raaisels.
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BL 59
15 min

VRYDAG
ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep D en E
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

LEES

Kontroleer en gee terugvoering

15 min

Lees in pare
• Die leerders lees hul nuus in pare vir mekaar.
Sien Onafhanklike Werk na
• Gaan saam deur die DBO-werkboekaktiwiteite.
• Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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OORSIG VAN DIE WEEK

Seisoene, plante
en diere
Die meeste aktiwiteite in hierdie week fokus steeds op Seisoene. Maar die hardopleesstorie en die
Lewensvaardigheidstekste fokus op Spesiale dae – Vryheidsdag. In hierdie storie deel Dora se ouma
haar ervaringe tydens die eerste keer dat sy kon stem in 1994 en die BK teks verskaf meer inligting.
Leerders maak ’n plakkaat oor Vryheidsdag in Visuele Kunste.
In Gedeelde Lees word gefokus op die storie “Vuur in die winter” en leerders skryf ’n storie asook ’n
individuele storie oor iets gevaarliks wat hulle gedoen het. Hulle teken die groei van sade op in die
eksperiment wat in Week 3 begin is.
Hierdie week is die fokus op die oei-klank. Aktiwiteite sluit in die lees van oei-woorde, bou van woorde
met die oei-klank, voltooiing van woorde met die oei- of aai-klank, diktee en lees saam met ’n maat.

VIDEO

5 min

KYK NOU
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WEEK 4
VOORBEREIDING
Flitskaarte

bang

bekommerd

held

trots

skaam

Sinstrook

My koeie het nie verbrand nie,
want hierdie seun is ’n held!
ONAFHANKLIKE TAKE

1

Lees in pare LAB bladsy 76

2

Handskrif 1 oei oei oei

3

Handskrif 2 Die koei staan in die wind wat loei.

4

Handskrif 3 vark koei perd bok

5

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 83

6

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 87

7

DBO Lewensvaardighede bladsye 42–43

8

Woordeboek

bang

bekommerd

held

trots

skaam

TOERUSTING
• Kryte of viltpenne, skêre en gom
• Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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Ouma onthou ’n
spesiale dag

Dit was ’n baie koue dag. Ná skool het Kegetso na Dora se huis
gegaan. Ouma het vir hulle tee en vetkoek gemaak.

VRAE + WOORDESKAT

“My ouma maak die beste vetkoek,” het Dora gesê. “Mmmmmm,”
het Kegetso gesê. Haar mond was vol so sy kon nie praat nie. “Mmm,
mmm, mmmmm!” het sy gesê. Sy het net haar kop geknik. Sy het
geglimlag.
Dora was baie gelukkig. Die tee het haar warm gemaak. Dit was ’n
goeie dag om na stories te luister. “Ouma,” het Dora gesê, “vertel vir
ons van ’n spesiale dag wat Ouma van lank gelede kan onthou.”
“Jô! Jô! Jô!” het Ouma gesê, “Oor watter dag sal ek vir julle vertel?
Daar was so baie spesiale dae in my lewe. Ek het baie spesiale
herinneringe.”

Het jy ’n ouma of ouer
familielid wat stories kan
vertel?

herinneringe – dinge wat jy
van die verlede onthou

Sy het ook geglimlag. “Maar laat ek vir julle van een vertel wat my
laat huil het,” het sy gesê.
“Ag nee!” het Dora gesê, “Dit moes ’n baie hartseer dag gewees het!”
“Nee, nee,” het Ouma gesê, “Soms huil ons wanneer ons baie
gelukkig is.”
“Hawu!”het Kegetso gesê. “Wat kon Ouma so gelukkig gemaak het
dat Ouma gehuil het? Sal Ouma dit vir ons vertel, asseblief?”
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Ouma het gesê dat daar
is soms dinge wat jou laat
huil omdat jy gelukkig is?
Het dit al met jou gebeur?

HARDOPLEESSTORIE

“Ek sal,” het Ouma gesê, “Dit was alles oor stemmery,” en toe het sy
die storie vertel.
“Om te stem is die manier hoe ons die regering kies. In Suid-Afrika
gebruik ons spesiale papiere, wat stembriewe genoem word, om
te stem. Die stembrief het al die name van die groepe wat in die
regering gaan wees, op.”
“Ons noem hierdie groepe ‘politieke partye’. Maar dit is nie
Kersfeespartytjies nie. Wanneer ’n persoon stem, maak hulle ’n kruisie
langs die naam van die groep vir wie hulle kies om in die regering
te wees. Die groep – of ‘party’ – wat die meeste stemme kry, wen, en
hulle word dan die regering.”
“Ouma,” het Dora gesê, “Kan ons asseblief nog tee kry? En ook nog ’n
vetkoek terwyl ouma vir ons van die stemmery vertel.”

stem – om mense te kies
wat in beheer is van ’n land
Weet julle wat “stem”is?
Het julle al plakkate vir
die verkiesing gesien?
regering – die mense wie
die reëls vir ’n land maak
stembriewe – die spesiale
paiere wat mense gebruik
om te stem
politieke partye – groepe
mense wat dieselfde voel
en glo oor die regering

Ouma het vir hulle nog tee en nog ’n vetkoek gegee. Dit het gereёn
en dit was koud, en die meisies wou Ouma se storie oor die stemmery
gehoor het.
“Toe ek so klein soos julle was, kon slegs wit mense in Suid-Afrika
gaan stem. Slegs wit mense kon in die regering wees. Maar in 1994
het alles verander. Swart mense kon vir die eerste keer stem. Dit was
so opwindend! Ek was toe ’n jong vrou. Ons het op die 27ste April
1994 gaan stem. Wat ’n groot dag was dit nie. Ons was so gelukkig!
Ons het vroeg opgestaan en na die stemplekke, wat stemlokale
genoem word, gegaan.
“Daar was só baie mense dat ons in lang rye moes staan. Ons het
baie lank in die lang rye gewag – bruin mense, swart mense en wit
mense almal saam. Ons het nie omgegee om te wag nie. Ons was baie
gelukkig, want ons almal kon vir die eerste keer iets saam doen.

Luister nou na Ouma
terwyl sy vir Dora en
Kegetso vertel van die
eerste keer toe sy gaan
stem het.
stemlokale – plekke
soos skole, kerke of sale
waarheen mense gaan
om te stem

“Ons het baie warm gekry en dors geraak, maar die polisiemanne het
vir ons water gebring om te drink.”
“Ons was almal saam – ryk mense en arm mense, jong mense, ou
mense, moeders en vaders, selfs oumas en oupas.”

Hoe oud moet ’n persoon
wees om in Suid-Afrika te
kan stem? (18 jaar of ouer)

“Mense van die TV het met ons kom praat. Hulle het selfs met my
gepraat! Verbeel jou – ek was op TV! Hulle het vir my gevra of dit
moeilik was om so lank te wag. Ek het vir hulle gesê dat ons gelukkig
was om te wag. Ek het gesê: “Ons is vry. Ons is gelyk. Ons is geduldig.”
Baie mense het vir my gesê dat hulle my op TV gesien het.

Wat het Ouma gesê? Sê dit
saam met my.

“Nadat ek my stembrief gemerk het, het ek uit die stemlokaal gegaan.
Daar was ’n ou dame wat gehuil het. Sy het gesê dat sy vir baie, baie
jare gewag het om te gaan stem. Sy het gesê dat haar hart so gelukkig
was, dat sy gehuil het. Mense het vir haar drukkies gegee en ons almal
het saam gelag en gehuil.

geduldig – om te wag
sonder om kwaad te word
Waarom het die ou
dame gehuil?
Watter woorde kan beskryf
hoe Ouma daardie dag
gevoel het?

“Dit was so ’n wonderlike dag!”
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MAANDAG

HARDOPLEES

Ouma onthou ’n
spesiale dag

Voor lees
• Bespreek die prent op bladsy 70 in die LAB.
• Vra: Wat dink julle gaan gebeur?

OG BL
64–65
15 min

Lees
• Lees die storie hardop en vra die vrae.
Na lees
• Waarvan het Ouma vir die seuns vertel?
• Wat het sy vir die TV-aanbieder gesê?
• Weet julle hoe om te stem?

AANVANGSKENNIS

Vryheidsdag

Bestaande kennis
• Het jy al verkiesingsplakkate gesien of gehoor dat mense
oor verkiesings praat?

BL 61
15 min

Lees die bladsy
• Kyk na die prente en lees die teks.
Bespreek die vrae
• Wanneer vier ons Vryheidsdag?
• Wat herdenk of moet ons onthou op Vryheidsdag?
• Wie was die eerste demokratiese president van Suid-Afrika?

KLANKE

Die oei-klank

Stel die klank bekend
• Luister na en sȇ die klank.
• Hou jou mond dop.

BL 62
15 min

Identifiseer woorde met die klank
• Die leerders kan nog woorde gee.
Pare
• Lees die woorde.
Lees die sin
Skryf die sin

LEES

’n Brand in die winter

Prentloop Wat sien jy in elke prent?
Lees die hele gedig vir en saam met die leerders
• Die leerders wys met hul vingers na die woorde.

BL
43–45
15 min

Begriplees
• Op bladsy 43, wys na die woord wat vir Sipho wakker gemaak het.
• Hoe, dink jy, het MaZaca gevoel?
• Hoe, dink jy, het Sipho gevoel?
• Op bladsy 44, wys na die woorde wat vir ons sê watter probleme die
vuur veroorsaak het.
• Op bladsy 44, wys na die woorde wat vir ons sê wat MaZaca van
Sipho gedink het.
• Waarom wou Sipho nie hê sy ouma moes weet hy het die vuur
begin nie?
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MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 63

Pare
• Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

15 min

Individueel
• Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

ONAFHANKLIKE WERK EN GBL
Handskrif
• Kontroleer ’n paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posisionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

5 min
+
30 min

GBL: Eerste lees vir Groep A en B
• Stel die storie bekend/die bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop. Die
onderwyser vra dan begripsvrae.

VISUELE KUNSTE

Maak ’n Vryheidsdagplakkaat

Bespreek
• Gesels oor die nasionale simbole van Suid-Afrika: die
koningsprotea, die springbok, die bloukraanvoёl, die galjoen,
die geelhoutboom.
• Vra die leerders of hulle al enige van hierdie simbole op ons
geld afgebeeld gesien het. (springbok – R1, protea – 20c,
bloukransvoёl – die ou 5c)

BL 183
30 min

Kleur in
• Leerders gaan ’n Vryheidsdag-plakkaat maak
• Ter voorbereiding moet hulle die simbole op die uitknipbladsy
inkleur en uitknip.
• Bȇre al die dele veilig om môre te gebruik.

LIGGAAMSOPVOEDING

Inleiding

30 min

Berei voor
• Kies vier verskillende aktiwiteite op bladsy 19 vir die week.
• Berei die toerusting voor.
• Verdeel die klas in vier groepe vir die week.
Stel aktiwiteitstasies bekend
• Wys die toerusting en verduidelik die vier aktiwiteite vir die week.
• Die leerders rolspel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit
• Die leerders speel ’n speletjie, soos vang mekaar, Krappe-enKraaie, wegkruipertjie.
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DINSDAG

WELSYN

Oplettende ek

15 min

• Die leerders sit in pare met hul rûe teen mekaar.
• Die een maat teken saggies sirkels of patrone met hul vingers
op die ander maat se rug. Maak beurte.
• Vra een of twee leerders om te vertel hoe dit gevoel het.
• Gesels oor hoe om liggies aan mekaar te raak jou kan help om
te ontspan.

AANVANGSKENNIS

Alles oor Vryheidsdag

Lees die vrae saam.

BL 64
15 min

Antwoorde
• Die leerders vul die antwoorde in elke blokkie in.
Sien na
• Kontroleer die antwoorde met ’n maat.

KLANKE

Vul die eindklank -oei of -aai in

Oefen om klanke vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sȇ die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 65
15 min

Doen die aktiwiteit
• Stap deur die klas en bied ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Sinsbou

Knip uit
• Die leerders knip die sinstrook
op bladsy 181 uit.

• Hoekom? want
• Wie? hierdie seun
• Is wat? is ’n held

Lees saam
• Wat beteken die leestekens:
“”?
• Wat noem ons ’n sin wat met
’n uitroepteken (!) eindig?

Skryf die woorde in die regte
volgorde om ’n sin te maak

Vra vrae en knip die woorde/
woordgroepe uit
• Wat? my koeie
• Het wat? het nie verbrand nie
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BL 181
15 min

Plak die sin in
• Die leerders plak die sin in op
bladsy 66 in die LAB.

DINSDAG

GEDEELDE SKRYF

Skryf ’n storie

Inleiding
• Die leerders vertel die storie ’n
Brand in die winter in hul eie
woorde.
Wys die skryfraam
• Kom ons skryf ’n nuwe storie
oor kinders wat iets gevaarliks
gedoen het.
Dinkskrum
• Wie is die karakters?
• Watter gevaarlike ding het
hulle gedoen? Byvoorbeeld:

15 min

Gevaar!
_____ en _____ het _____
begin _________________ .
Die ___________ het baie
___________ . Dit was
baie gevaarlik.
Dit het amper ________ .
_________ gered . _______
was bly. _______________
het _______ gevoel want
_______________________ .

Hulle het ’n vloed begin, die
kraan oopgedraai en buite
gaan speel, nie die stoof
afgeskakel nie, ens.
• Hoe het hulle die probleem
opgelos?
• Hoe het hulle gevoel?
Gedeelde Skryf
• Skryf die nuwe storie op die
bord deur die leerders se
idees te gebruik.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ’n paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
5 min
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
+
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

30 min

GBL: Eerste lees vir Groep C en D
• Stel die storie bekend/bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop vir
begripsvrae deur die onderwyser.

VISUELE KUNSTE

Maak ’n Vryheidsdagplakkaat

Beplan
• Gesels oor die doel van
plakkate (dit trek aandag, dit
het ’n duidelike boodskap).
• Dinkskrum slagspreuke
vir plakkate, byvoorbeeld:
Gelukkige Vryheidsdag!
Skep
• Die leerders skryf ’n slagspreuk
op hul papier.

LIGGAAMSOPVOEDING

30 min

• Hulle plak die plakkers wat
hulle Maandag gemaak het
opdie plakkaat.
Deel
• In pare, beskryf hulle hul
plakkate aan mekaar.
• Die leerders wys hul plakkate
vir mekaar.
Assesseer self
• Voltooi die rubriek op bladsy 66
in die LAB.

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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WOENSDAG

WELSYN

Ek dink ek voel ...

15 min

Vraag
• Hoe voel ek daaroor om in Suid-Afrika te woon?
• Is ek trots op my land?
Pare
• Bespreek die vraag.
Deel
• Kies een of twee leerders om hul menings met die klas te deel
(gee aan elke leerder ’n kans deur die loop van die kwartaal).

AANVANGSKENNIS

Bekende Suid-Afrikaanse
vryheidsvegters

Bestaande kennis
• Vra die leerders om enige Suid-Afrikaanse helde te noem.

BL 67
15 min

Bespreek en lees
• Bespreek die prent en lees die teks vir die leerders.
• Waar gaan jy die antwoord kry?
• Die leerders doen navorsing tuis en bring hul antwoorde
Vrydag klas toe.

KLANKE

Woordfamilie: -oei

Bou ses woorde wat met -oei eindig

BL 68
15 min

Stel bekend
• Luister na en sȇ die klank.
• Lees die voorbeeldwoord.
Bou woorde
• Bou ’n paar woorde met die klank en sȇ dit.
Op jou eie en in pare
• Die leerders bou nog rymwoorde.
• Die leerders sȇ al die rymwoorde vir hul maat.
• Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

’n Brand in die winter

Lees saam
• Lees die laaste drie bladsye van ’n Brand in die winter vir en
saam met die klas.
Lees in groepe
• In groepe van drie, maak beurte om een bladsy te lees.
Lees onafhanklik
• Die leerders fluister-lees die laaste drie bladsye van die storie.
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BL
43–45
15 min

WOENSDAG

SKRYF

Ons saadeksperiment (2)

BL 69

Neem waar
• Die leerders neem die twee
sade wat hulle die vorige week
geplant het waar.

Dinkskrum woordeskat
• Die leerders dinkskrum
woorde om die
eksperiment te beskryf.

Bespreek
• Die leerders bespreek wat met
die sade gebeur het – hoe dit
gegroei het en of daar enige
veranderinge tussen die warm
en koue sade is.

Skryf
• Die leerders voltooi
die skryfraam om hul
eksperiment op te teken.

15 min

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ’n paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
5 min
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
+
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryfis, te voltooi.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
GBL: Eerste lees vir Groep E
• Stel die storie bekend/bou van die storie
soos benodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy
stop. Die onderwyser vra begripsvrae.

UITVOERENDE KUNSTE

30 min

Tweede lees vir Groep A
• Lees die storie weer hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met
’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die
leerders lees.

Sing vinnig
en stadig

30 min

Berei voor
• Kies ’n liedjie wat eers vinnig en dan stadig gesing kan word.
Sing
• Sing die liedjie saam met die klas.
Groepe
• Die leerders oefen die liedjie deur dit eers vinnig en dan stadig
te sing.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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DONDERDAG

MONDELING

Sing/Resiteer

Molo, molo, kom ons almal
sȇ molo.
Dit is hoe ons in isiXhosa
groet.
Kom ons almal sȇ molo.
Hallo, hallo, kom ons almal
sȇ hallo.
Dit is hoe ons in Afrikaans
groet.
Kom ons sȇ almal hallo.
Dumela, dumela, kom ons
almal sȇ dumela.

AANVANGSKENNIS

Dit is hoe ons in Sesotho,
Setswana en Sepedi groet.
Kom ons sȇ almal dumela.
Sawubona, Sawubona, kom
ons almal sȇ sawubona.
Dit is isiZoeloe en Siswati vir
‘hallo’.
Kom ons almal sȇ
sawubona.

15 min

Kom ons almal sȇ Auvxeni.
Lotjani, lotjani, kom ons
almal sȇ lotjani.
Dit is Ndebele vir ‘hallo’.
Kom ons almal sȇ lotjani.
Nda of Aa, Nda of Aa, kom
ons almal sȇ Nda of Aa.
Dit is Venda vir ‘hallo’.
Kom ons almal sȇ Nda of Aa.

Auvxeni, auvxeni, kom ons
almal sȇ auvxeni.
Dit is Tsonga vir ‘hallo’.

Ouma onthou ’n
spesiale dag

Voorafkennis
• Wat onthou jy van Vryheidsdag?

BL 70
15 min

Bestaande kennis
• Vir wie sien julle in die prent?
• Kyk na die mense se gesigte.
• Hoe, dink julle, voel die mense?
• Hoe voel jy wanneer jy toegelaat word om goed te doen waarvan
jy hou?

KLANKE

Kies en skryf die woord wat by
die prent pas

Oefen om letters vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sȇ die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 71
15 min

Doen die aktiwiteit
• Loop deur die klas en gee ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Woordeskat en Taal

Flitskaarte
• Wys en lees elke woord.
• Vind en wys na die woord in die LAB.
• Plaas die woord op die woordmuur en lees dit weer.
Sinstrook
• Lees die sinstrook in die LAB op bladsy 66.
• Daar is twee dele in die sin. Wat is die eerste deel? (My koeie het
nie verbrand nie)
• Wat is die tweede deel. (hierdie seun is ’n held)
• Watter woord verbind die twee dele. (want)
• Wat wys die woord want vir ons? (daar is ’n rede waarom iets
gebeur het)
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15 min

DONDERDAG

SKRYF

Geskrewe leesbegrip

Hersiening
• Lees weer die storie ’n Brand in die winter.

BL 72
15 min

Antwoord die vrae
Kontroleer saam die antwoorde

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ’n paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep B en C
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

UITVOERENDE KUNSTE

Konserttyd

30 min

Voer op
• Elke groep voer die liedjie wat hulle die vorige dag geoefen het,
vir die klas op.
• Kies die sterkste groep om eerste op te tree.
Evalueer
• Prys en gee applous aan elke groep.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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WEEK 4 • SEISOENE, PLANTE EN DIERE

VRYDAG

MONDELING

Bekende Suid-Afrikaanse
vryheidsvegters

Daar is baie bekende mense wat vir die vryheid van mense in
Suid-Afrika geveg het. Party van die mense wat vir ’n vrye SuidAfrika geveg het, was in die tronk omdat hulle die regering
beskuldig het dat hulle verkeerd optree. Party mense moes
Suid-Afrika verlaat, en het in ballingskap in ander lande gaan
woon. Baie van hulle het reeds gesterf, maar van hulle leef nog.
Die meeste mense regoor die wȇreld glo dat Nelson Mandela
die grootste held van Suid-Afrika van alle tye was.

BL 67
15 min

Pare Vertel wat jy uitgevind het.
Klas Deel en verskaf meer inligting.

AANVANGSKENNIS

Bekende Suid-Afrikaanse
vryheidsvegters

15 min

Skryf en teken wat jy uitgevind het
• Skryf een ding neer wat jy geleer het.
• Teken ’n prent.

KLANKE

Diktee
skroei bloei

koei

BL 73

groei

broei

Lees die woorde vir diktee
• Spreek elke woord duidelik en stadig uit.
• Herhaal dit slegs een keer.

BL 74
15 min

Skryf
• Gee die leerders tyd om elke woord te skryf.
• Hulle moet dit in hul beste handskrif doen.
Kontroleer en korrigeer
• Skryf die woorde op die bord vir die leerders om te merk.

SKRYF

Gevaar!

Dinkskrum
• Lees weer die Gedeelde Skryf-werk van Dinsdag
• Die leerders kies hul eie karakters vir ’n nuwe storie.
Beplan
• Die leerders moet hul storie in paragraafvorm skryf.
• Hulle moet die storie ’n titel gee.
• Hulle moet ’n sin insluit wat aandui hoe gevaarlik die
aktiwiteit was.
• Hulle moet 3 tot 4 sinne skryf wat vertel wat gebeur het.
Skryf
• Die leerders skryf hul eie paragraaf.
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BL 75
15 min

VRYDAG
ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ’n paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep D en E
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

LEES

Kontroleer en gee terugvoering

15 min

Lees in pare
• Die leerders lees hul nuus in pare vir mekaar.
Sien Onafhanklike Werk na
• Gaan saam deur die DBO-werkboekaktiwiteite.
• Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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WEEK 5 • DIERE – WILD EN MAK

OORSIG VAN DIE WEEK

Diere – wild
en mak
Die tema vir die week is Diere – wild en mak. Die Hardoplees- en Gedeelde lees-storie is gebaseer op
die fabel Hoe Sebra sy strepe gekry het. In Aanvangskennis gaan ons na plaasdiere kyk, watter produkte
hulle gee en watter van hulle die gewildste is. Die leerders lees en skryf ’n advertensie vir plaasprodukte.
Leerders gaan voort om te werk met sinne en woorde, en teken die groei van hul sade van Week
3-eksperiment op.
Hierdie week hersien ons die ooi-, aai-, eeu- en oei-klank. Aktiwiteite sluit in die lees van woorde,
woordbou met die klanke, sinsbou, spoedlees van woorde en lees saam met ’n maat.
In Skeppende Kunste en Uitvoerende Kunste word op die maak van ’n dieremasker en die gebruik
daarvan gefokus.

VIDEO

5 min

KYK NOU
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WEEK 5
VOORBEREIDING
Flitskaarte

blink

swart

diamant

wit

strepe

Sinstrook

Lank, lank gelede, het Sebra ’n blink, swart vel
gehad wat soos ’n diamant in die son geblink het.
ONAFHANKLIKE TAKE

1

Lees in pare LAB bladsy 98

2

Handskrif 1 oei eeu oei eeu

3

Handskrif 2 Leeu wil stoei, maar spreeu pik die vlooi
van sy lyf af.

4

Handskrif 3 vis haai walvis seekat

5

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 93

6

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 95

7

DBO Lewensvaardighede bladsye 46–47

8

Woordeboek

blink

swart

diamant

wit

strepe

TOERUSTING
•
•
•
•

Afvalkarton of papierborde vir maskers
Ekstra afvalkarton, gom of ’n krammasjien
Verf, kryte, skȇre en gom
Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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WEEK 5 • DIERE – WILD EN MAK

Hoe Sebra sy
strepe gekry het

VRAE + WOORDESKAT
Lank, lank gelede het Sebra ’n pragtige blink swart vel gehad. Soos hy
trots deur die lang, vaal gras geloop het, het sy mooi, swart vel soos ’n
diamant in die son geskyn.
As hy pronkend tussen die luiperdbome met hul wit stamme geloop
het, het hy sy maanhare geskud omdat hy geweet het dat hy mooi was.
As hy by die watergat water gedrink het, het sy swart vel soos die
skitterende rimpels van die water geblink.

Hoe, dink julle, het hy
geloop? Wys vir my.
skitterende rimpels – blink
brandertjies op water
mak – nie meer wild nie

Die jagters van die nabygeleë dorpie het na die pragtige, blink,
swart sebra gestaar. Hulle wou hom mak maak.

beny – iets wil hê wat
ander het

“As ons daardie sebra besit, sal al die dorpenaars ons beny,” het hulle
vir mekaar gesê. “Ons moet hom vang en vasbind!” het een jagter gesê.

Waarom wou die
dorpenaars hom vang?

Sebra het gehoor hoe die jagters saamsweer om hom vas te trek.
Hy het weggehardloop en in die lang, wit gras weggekruip, maar die
jagters het sy pragtige mooi, blink, swart vel gesien en het hom begin
jaag.
Hy het tussen die luiperdbome met hul wit stamme ingehardloop
om weg te kruip, maar die jagters het sy blink, swart vel gesien en
hom gejaag.
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pronkend – baie trots

Wat was die jagters
se plan?
saamsweer – planne maak
Waarom, dink jy, kon
die jagters steeds die
sebra sien, alhoewel hy
weggekruip het?

HARDOPLEESSTORIE

Sebra het gehardloop en gehardloop. Hy het vir die jagters
weggehardloop, maar hy was ver van die huis af.
Hy het by ’n oopte gekom waar ŉ paar dorpenaars besig was om
’n nuwe hut te bou. ’n Emmer met wit verf het in die middel van
die oopte gestaan.
Sebra het ’n idee gekry. “Ek sal my vel verf sodat die jagters nie meer
moet dink dat ek mooi is nie.”

weggehardloop – vinniger
gehardloop en weggekom
oopte – spasie tussen
sommige bome
Voorspel Sebra se plan.
Was jou voorspelling reg?
strepe – lyne

Hy het die emmer met verf geskop totdat dit omgeval het. Die verf het
op die grond uitgeval en Sebra het oor en oor in die verf gerol totdat sy
mooi vel met strepe wit verf bedek was.
“Ek is seker ek lyk nou heelwat anders,” het hy gesê. “Die jagters sal my
nie meer wil hê nie!”
Hy het begin om huis toe te loop. Hy het by ’n watergat gekom en
gestop om na sy weerkaatsing in die water te kyk.
“Ek is nou swart en wit!” het hy uitgeroep. “As ek tussen die
luiperdbome wegkruip, sal ek soos ’n boomstam lyk. As ek tussen die
lang gras wegkruip, sal ek soos die lang gras lyk. Ek sal weggesteek
wees! Ek hoef nie meer vir die jagters bang te wees nie!”
Toe hy die jagters hoor aankom, het hy doodstil gestaan. Die jagters
het gedink hy was ’n luiperdboom en het verby geloop sonder dat
hulle hom raakgesien het.
Sebra was baie verlig. Sy kamoeflering het hom beskerm.
Gou het al die ander sebras besluit om wit strepe op hul velle te verf
sodat die jagters hulle moet uitlos. Geleidelik is sebras toe met mooi
swart en wit strepe gebore.
En dit is hoekom alle sebras vandag nog swart en wit gestreepte
velle het.

weerkaatsing – wat jy in ’n
spieël kan sien
Was Sebra gelukkig soos hy
nou gelyk het?
verlig – nie meer
bekommerd
kamoeflering – wanneer jy
nie iets teen ’n agtergrond
kan raaksien nie
Kan jy aan ander diere dink
wat hulle kamoefleer?
Waarom dink jy het
die ander sebras hom
nageaap?
geleidelik – na ’n lang tyd,
stadig
Dink julle dit is ’n ware
verhaal of is dit net ’n
fabel?
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MAANDAG

HARDOPLEES

Hoe Sebra sy strepe
gekry het

Voor lees
• Vra aan die leerders om ’n paar wildediere wat vir hulle
mooi is, te noem.

OG BL
78–79
15 min

Lees
• Lees die storie hardop en vra die vrae.
Na lees
• Wou die jagters die sebra seermaak?
• Wat het gebeur toe die sebra strepe op homself geverf het?
• Dink julle sebras met strepe is mooi?

AANVANGSKENNIS

Produkte van
plaasdiere

Bestaande kennis
• Weet julle waar kos vandaan kom?

BL 84
15 min

Lees die bladsy
• Kyk na die advertensie en lees die teks.
Bespreek die vrae
• Wat verkoop hierdie advertensie? Hoe weet jy dit?
(prente, pryslys)
• Hoe probeer die advertensie ons oorreed om die goedere te
koop? (vars produkte, goeie pryse, spesiale aanbiedinge vir
die eerste mense wat produkte koop)
• Sal jy daarvan hou om kos by MaZaca se plaas te koop?

KLANKE

Hersiening: -aai, -ooi, -eeu, -oei

Hersien die klanke
• Skryf die klanke op die bord.
• Wys na enige klank op die bord.
• Die leerders sȇ die klank waarna jy wys.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 85
15 min

Doen die aktiwiteit
• Loop deur die klas en gee ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Hoe Sebra sy strepe gekry het

Prentloop
• Wat sien jy in elke prent?

BL
78–83
15 min

Lees die hele gedig vir en saam met die leerders
• Die leerders wys met hul vingers na die woorde.
Begriplees
• Op bladsy 78, wys na die woorde wat vir ons sȇ dat Sebra ’n mooi vel
gehad het.
• Wys na die woorde wat vir ons sȇ dat die dorpenaars die sebra by
hulle wou hou.
• Op bladsy 79, wys na die woorde wat vir ons sȇ dat die sebra nie
gevang wou word nie.
• Op bladsy 80, wys na die woord wat vir ons sȇ wat die sebra gesȇ het.
• Dink julle dit was ’n goeie plan?
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MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 86

Pare
• Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

15 min

Individueel
• Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPSBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kontroleer ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet oefen,
en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike take wat op die bord
geskryf is, bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

5 min
+
30 min

GBL: Eerste lees vir Groep A en B
• Stel die storie bekend/die bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop.
Die onderwyser vra dan begripsvrae.

VISUELE KUNSTE

Dieremaskers

30 min

Bespreek
• Die leerders gesels oor verskillende plaasdiere.
Beplan
• Die leerders kies die dier waarvan hulle ’n masker wil maak.
• Hulle maak ’n eenvoudige skets van hul dier.
Teken die masker
• Die leerders teken die kenmerke van die dier op hul papierborde of
stukkie karton.
• Die leerders knip die oё versigtig uit, en bȇre die maskers op ’n
veilige plek om Dinsdag te voltooi.

LIGGAAMSOPVOEDING

Inleiding

30 min

Berei voor
• Kies vier verskillende aktiwiteite op bladsy 19 vir die week.
• Berei die toerusting voor.
• Verdeel die klas in vier groepe vir die week.
Stel aktiwiteitstasies bekend
• Wys die toerusting en verduidelik die vier aktiwiteite vir die week.
• Die leerders rolspel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit
• Die leerders speel ’n speletjie, soos vang mekaar, Krappe-enKraaie, wegkruipertjie.
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DINSDAG

WELSYN

Oplettende ek

15 min

• Verduidelik aan die leerders dat hulle sterk, dapper en gelukkig
kan voel deur met hul liggame te poseer en voor te gee om ’n
sekere karakter te wees.
• Demonstreer ’n Superman-houding. Staan met jou voete
uitmekaar, gebalde vuiste, en arms na die lug gestrek.
• Die leerders staan en poseer met hul liggame. Sȇ hulle moet vir
hulself sê: “Ek het superkragte.” Behou die posisie vir 10 sekondes.
• Laat die leerders sit en vir mekaar vertel hoe hulle voel.
• Gesels oor hoe hierdie aktiwiteit hulle kan help om dapper te voel
wanneer hulle senuagtig of bekommerd voel.

AANVANGSKENNIS

Pas die plaasdiere by
hul produkte

Pas
• Kyk na die prente en pas die diere by die produkte.

BL 87
15 min

Lees
• Lees die stellings vir en saam met die leerders.
Antwoord
• Voltooi die ontbrekende woorde in die sinne.
Sien na
• Kontroleer die antwoorde.

KLANKE

Kies die korrekte woord

Oefen om klanke vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sȇ die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 88
15 min

Doen die aktiwiteit
• Stap deur die klas en bied ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Sinsbou

Knip uit
• Die leerders knip die sinstrook op bladsy 185 uit.
Lees saam
• Waarom is daar ’n komma na lank, lank gelede? (Dit is ’n frase
waarmee baie stories begin.)
Vra vrae en knip die woord/woorde groepe uit
• Wanneer? lank, lank gelede
• Wie? Sebra
• Wat? ’n blink, swart vel soos ’n diamant
• Waar? in die son
• Hoe? geblink
Skryf die woorde in die regte volgorde om ŉ sin te maak
Plak die sinne in
• Die leerders plak die sinne in op bladsy 89 in die LAB.
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BL
185
15 min

DINSDAG

GEDEELDE SKRYF

Maak ’n plakkaat

Inleiding
• Herinner die leerders aan die
advertensieplakkaat wat hulle
Maandag gemaak het.
Wys die skryfraam
• Banier wat die maatskappy
beskryf
• Slagspreuk wat mense oorreed
om te koop
• Prente van die produkte
• Pryslys

15 min

• Kontakbesonderhede
• Antwoord
Dinkskrum
• Dink aan idees vir ’n
maatskappy en ’n produk.
• Dink aan idees vir ’n slagspreuk.
Gedeelde Skryf
• Gebruik die leerders se idees
om die skryfraam in te vul.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
5 min
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
+
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike take wat op bord geskryf
is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

30 min

GBL: Eerste lees vir Groep C en D
• Stel die storie bekend/bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop vir
begripsvrae deur die onderwyser.

VISUELE KUNSTE

’n Dieremasker

30 min

Skep
• Die leerders plak of kram kenmerke soos ore, ens. aan.
• Teken of verf die res van die kenmerke.
Wys
Assesseer
• Voltooi die rubriek in op bladsy 89 in die LAB.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af

83

WEEK 5 • DIERE – WILD EN MAK

WOENSDAG

WELSTAND

Ek dink ek voel …

15 min

Vraag
• Watter plaasdiere, dink julle, is die belangrikste?
Pare
• Bespreek die vraag.
Deel
• Kies een of twee leerders om hul menings met die klas te deel
(gee aan elke leerder ’n kans deur die loop van die kwartaal).

AANVANGSKENNIS

Boer met sywurms

Bestaande kennis
• Vra die leerders of hulle al sywurms en hul kokonne gesien
het.

BL 90
15 min

Bespreek en lees
• Bespreek die prent en lees die teks aan die leerders.
• Waar gaan jy die antwoorde kry?
• Die leerders doen navorsing tuis en bring hul antwoorde
Vrydag klas toe.

KLANKE

Woordfamilies: -eeu, -oei

Bou vier woorde wat met elkeen van die -eeu en
-oei-klank eindig

BL 91
15 min

Skryf die woorde neer
Stel bekend
• Luister na en sȇ die klank.
• Lees die voorbeeldwoord.
Bou woorde Bou ’n paar woorde met die klank en sȇ dit.
Op jou eie en in pare
• Die leerders bou nog rymwoorde.
• Die leerders sȇ al die rymwoorde vir hul maat.
• Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

Hoe Sebra sy strepe gekry het

Lees saam
• Lees die eerste drie bladsye van Hoe Sebra sy strepe gekry
het vir en saam met die klas.
Lees in groepe
• In groepe van drie, maak beurte om een bladsy te lees.
Lees onafhanklik
• Die leerders fluister-lees die eerste drie bladsye van die storie.
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BL
78–80
15 min

WOENSDAG

SKRYF

Ons saadeksperiment (3)

BL 92

Hersien verlede week se verslag
• Wat het verander?

15 min

Dinkskrum en woordeskat
• Woordeskat vir die veranderinge in die sade.
Skryf
• Die leerders voltooi die skryfraam.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPSBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering. 5 min
+
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
30 min
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike take wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
GBL: Eerste lees vir Groep E
• Stel die storie bekend/bou van die storie soos
benodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy
stop. Die onderwyser vra begripsvrae.

UITVOERENDE KUNSTE

Tweede lees vir Groep A
• Lees die storie weer hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met
’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die
leerders lees.

Rolspel

30 min

Warm op
• Maak lokomotoriese bewegings van plaasdiere, bv. waggel soos ’n
eend, galop soos ’n perd, spring soos ’n bok, ens., terwyl hulle die
ritmepatrone klap.
Vertel ’n storie
• Vertel ’n kort storie oor twee plaasdiere wat ’n rusie gehad het, bv.
die hen en die koei sȇ elkeen dat hulle die belangrikste dier op die
plaas is.
Pare
• Die leerders rolspel hul eie storie oor twee diere wat rusie maak
deur hul eie maskers as die karakters te gebruik.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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DONDERDAG

MONDELING

Sing/Resiteer

15 min

Sing op die wysie van Old McDonald had a farm
Ou Boer Koos het ’n plaas
E-I-E-O
En op die plaas het hy ’n koei
E-I-E-I-O
Met ’n moo-moo hier, en ’n moo-moo daar
Hier ’n moo, daar ’n moo,
Orals ’n moo-moo.
Ou Boer Koos het ’n plaas
E-I-E-I-O
Herhaal met ander plaasdiere

AANVANGSKENNIS

Plaasdiere

BL 93
15 min

Bestaande kennis
• Wat is die mees interessante ding wat jy van plaasdiere geleer het?
Bespreek
• Wat sien julle in die prent?
• Noem al die vroulike diere, manlike diere en babadiere.
• Watter produkte kry ons van hierdie diere?

KLANKE

Skryf jou eie sin

Oefen om letters vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sȇ die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 94
15 min

Doen die aktiwiteit
• Loop deur die klas en gee ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Woordeskat en Taal

Flitskaarte
• Wys en lees elke woord.
• Vind en wys na die woord in die LAB.
• Plaas die woord op die woordmuur en lees dit weer.
Sinstrook
• Lees die sinstrook in die LAB op bladsy 89.
• Watter woorde beskryf die sebra se vel? (blink, swart)
• Waarmee word sy vel vergelyk? (’n diamant in die son)
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15 min

DONDERDAG

SKRYF

Verbeter ons skryfwerk

15 min

Bespreek Gedeelde Skryf
• Lees ’n sin van Woensdag se My saadeksperiment vir die leerders.
• Wys hoe om die sin meer interessant te maak (byvoorbeeld deur
interessante byvoeglike naamwoorde by te voeg).
Lees
• Die leerders lees ’n sin uit hul skryfwerk van gister aan ’n maat.
Sien na en verbeter
• Kontroleer die spelling en leestekens van die sin.
• Kan jy jou sin meer interessant maak?
Maak beurte en herhaal met elke maat

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike take wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep B en C
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

UITVOERENDE KUNSTE

Sing ’n liedjie eers
hard en dan sag

30 min

Bespreek
• Watter plaasdiere maak harde geluide? Sagte geluide?
• Kies ’n liedjie oor plaasdiere se geluide (bv. Ou Boer Koos).
Sing
• Sing die liedjie en maak harde en sagte geluide op die regte
plekke.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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VRYDAG

MONDELING

Boer met sywurms

Sywurms word nie meer in die wildernis gevind nie. Hulle eet
net moerbeiblare. In die kokon verander die ruspe in ’n mot.
Boere laat van die motte uitbroei, teel en eiers lȇ. Die res van
die motte gaan dood wanneer die sy ontrafel word. Gelukkig lȇ
sywurmmotte baie eiers!

BL 90
15 min

Pare
• Vertel wat jy uitgevind het.
Gee terugvoering en bespreek

AANVANGSKENNIS

Boer met sywurms

Skryf en teken wat jy uitgevind het
• Skryf een ding neer wat jy geleer het.
• Teken ’n prent.

KLANKE

Spoedlees woorde

BL 95
15 min

BL 96

15 min
Pare lees die woorde
• Die leerder lees vir 1 minuut vir ’n maat.
• Die onderwyser hou tyd.
• Omkring die woord wat laaste gelees is. Die maat tel die woorde
wat verkeerd gelees is.
• Elke leerder kry drie beurte.

Tel die woorde
• Kies die beste poging. Trek enige woorde wat verkeerd gelees is, af.
• Die leerders skryf hul beste telling op die lyn.
• Wys uit dat jy meer woorde lees met meer oefening.

SKRYF

Maak ’n advertensie

Dinkskrum
• Wat wil julle graag adverteer?
• Hoe sal jy mense oorreed om jou produkte te koop?
Neem waar
• Kyk saam met die leerders na die skryfraam en besluit wat in
elk van die plekhouers moet gaan.
Skryf en teken
• Die leerders voltooi die advertensie deur die skryfraam te
gebruik en woorde en prente te skryf en te teken.
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BL 97
15 min

VRYDAG
ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep D en E
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

LEES

Kontroleer en gee
terugvoering

15 min

Lees in pare
• Die leerders lees hul nuus in pare vir mekaar.
Sien Onafhanklike Werk na
• Gaan saam deur die DBO-werkboekaktiwiteite.
• Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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OORSIG VAN DIE WEEK

Diere – wild
en mak
Hierdie week is die fokus op wilde diere. Die Lewensvaardigheidstekste en -aktiwiteite fokus op die
klassifisering en optekening van wat hulle doen en eet.
Die Hardop Leesstorie gaan oor ’n verkleurmannetjie wat in staat is om haarself te kamoefleer deur
gedurig haar velkleur te verander. Dit is gekoppel aan die Gedeelde Lees storie oor die sebra wat
homself kon kamoefleer met behulp van sy strepe.
Leerders gaan voort met sin- en woordwerk wat op die Gedeelde Lees teks vir die twee weke gebaseer
is, en skryf in Gedeelde- en Onafhanklike Skryf ’n storie wat op die teks gemodelleer is. Hulle word
herinner aan die verskillende tye maar gaan veral op verlede tyd fokus.
Klanke: Hierdie week is die fokus op die bl- en br-klanke. Aktiwiteite sluit in die lees van bl- en brwoorde, woordbou met die bl- en br-klanke, voltooiing van woorde met die bl- of br-klank, diktee, en
lees saam met ’n maat.
Hierdie week word formele assessering ook gedoen in: Luister en Praat, Skryf, Aanvangskennis/PSW en
Handskrif (kyk na die Formele Assesseringskedule op bladsy 3).

VIDEO

5 min

KYK NOU
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WEEK 6
VOORBEREIDING
Flitskaarte

beny

vang

jag

skop

wegkruip

Sinstrook

Hy het omgerol totdat sy vel met
strepe wit verf bedek was.
ONAFHANKLIKE TAKE

1

Lees in pare LAB bladsy 114

2

Handskrif 2 bl br bl br

3

Handskrif 3 Die bly hond blaf toe die bruin beer brom.

4

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 98

5

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 99

6

DBO Lewensvaardighede bladsy 53

7

Woordeboek

beny
8

vang

jag

skop

wegkruip

Handskrif ASSESSERING 1
Kopieer wat Leeu gesê. LAB bladsy 108

TOERUSTING
• Verf of kryte
• ’n Prent van ’n luiperd
• Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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Chloë, die verspotte
(dwase) verkleurmannetjie

VRAE + WOORDESKAT
Verkleurmannetjies is baie slim diertjies. Hulle kan vir ’n baie lank tyd
doodstil sit, en stadig beweeg sodat hulle byna onsigbaar is vir die
vlieё wat hulle wil vang.

Wat weet julle van
verkleurmannetjies?
Watter soort dier is ’n
verkleurmannetjie?

Hulle het oё wat rondom hulle kan kyk – op, af, na die kant toe, vorentoe,
agtertoe – hulle kan dus vlieё en ander insekte sien sonder om te
beweeg.

onsigbaar – kan nie gesien
word nie, moeilik om te sien

Hulle het lang, buigsame stertjies en geboё voetjies wat om takke en
stamme kan krul en verhoed dat hulle van takke afval. Hulle het lang,
taaierige tonge wat ver kan uitskiet om vlieё wat ver van hulle af is, te
vang.

buigsaam – om maklik in
verskillende rigtings te kan
beweeg

Maar bo alles het hulle ’n fantastiese vel wat van kleur kan verander.
Wanneer hulle op ’n groen blaar sit, verander hul vel stadig na ’n
groenerige kleur sodat hulle onsigbaar op die blaar is.
As hulle op ’n bruin stam beweeg, verander hul vel stadig na ’n
bruinerige kleur sodat hulle onsigbaar op die stam is.

Waarom verander hulle
van kleur?

Wanneer hulle op ’n geel blom sit, verander hul vel stadig na ’n gelerige
kleur sodat hulle onsigbaar op die blom is.
Maar eendag was daar ’n verkleurmannetjie met die naam, Chloё, wat
baie verspot was. In plaas daarvan om doodstil op ’n groen blaar te
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Watter verspotte dinge
voorspel julle sal sy doen?

HARDOPLEESSTORIE

sit en wag dat haar vel stadig moet verkleur, het Chloё haastig van
een gekleurde blaar na die volgende beweeg. Haar moeder het gesê:
“Sit stil en wag, Chloё.” Maar sy het net vinniger van een blaar na die
volgende beweeg.
In plaas daarvan om haar fantastiese oё te draai sodat sy die vlieё bo,
onder, regs, links, voor en agter haar kon sien, het Chloё haar hele lyf
omgeraai en geskree: “Daar is ’n vlieg! Laat ek dit vang!”. So het sy die
vlieё bang gemaak en hulle het almal weggevlieg. “Gebruik jou oё,
Chloё,” het haar moeder gesê.
In plaas daarvan om haar buigsame stert te gebruik om aan die takkies
te klou, het Chloё haar stertjie in die lug gewaai. “Kyk na my pragtige
stertjie!” het sy uitroep. Dan het sy van die tak afgeval en in die bossies
beland. “Ai, Chloё!” het haar moeder haar uitgeskel. “Klou styf vas met jou
stert!”
Chloё het nooit enige vlieё gevang nie – sy het hulle bang gemaak
deur vinnig te beweeg, deur haar stertjie te waai en omdat sy nooit
gekamoefleer was nie.

Waarom kon sy nie vlieë
vang om te eet nie?

Waarom het sy van die
takkies afgeval?

kamoefleer – vermom
sodat dit moeilik is om die
dier te sien

Die vlieё het gesê: “Kyk vir Chloё, die verspotte verkleurmannetjie!” en
gelag as hulle weggevlieg het.
Chloё het baie honger en maer geword. Haar moeder het gesê: “Chloё,
dit is nou tyd om op te hou om verspot te wees! Jou oё kan in die rondte
draai sodat jy die vlieё kan sien. Moenie om en om draai om na kos te
soek nie!”
Toe het sy gesê: “Gebruik jou stertjie om aan die takke vas te hou en
beweeg jou voetjies stadig.”
“Maar die belangrikste van alles, Chloё, is dat jy sal moet leer om jouself
te kamoefleer! Jou vel sal nie van kleur verander as jy aanhou hardloop
van die een blaar na die volgende blaar nie. Jy moet doodstil sit en wag.
Die kleur sal geleidelik verander. En die vlieё sal jou nie sien nie.”
Chloё het na haar moeder geluister en sy het probeer om haar
instruksies uit te voer. Gou-gou het die vlieё nie haar groot, taaierige
tong sien kom nie. Sy het vet en sterk geword en niemand het haar
meer ’n verspotte verkleurmannetjie genoem nie.

geleidelik – oor ’n tydperk,
stadig
Was jou voorspellings oor
die verspotte goed wat sy
gedoen het, waar?
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MAANDAG

HARDOPLEES

Chloё die verspotte
verkleurmannetjie

Voor lees
• Bespreek wat die leerders reeds
van verkleurmannetjies af weet.
Ván hulle mag dalk bang wees
vir hulle.
• Verduidelik dat verkleurmannetjies
nie mense kan seermaak nie.
• Vra vir hulle om na die prente van
die verkleurmannetjie op bladsy
187 in die LAB te kyk.
Lees Lees die storie hardop en
vra vrae.

AANVANGSKENNIS

OG BL
92–93

Na lees
15 min
• Waarom het verkleur
mannetjies oё wat in die
rondte in hul koppe kan draai?
• Waarom verander ’n
verkleurmannetjie se kleur?
• Wie het vir Chloё, die
verspotte verkleurmannetjie,
geleer om verstandig te wees?
• Is dit nodig om vir
verkleurmannetjies bang te
wees?

Bly lewe

Bestaande kennis
• Vra die leerders om enige wilde diere wat hulle al gesien of
van gehoor het, te noem.
• Vra waarom dit vir diere nodig is om te eet (om aan die lewe
te bly).

BL 99
15 min

Lees die bladsy Kyk na die prente en lees die teks.
Bespreek die teks
• Gesels oor en noem nog ander karnivore.
• Gesels oor en noem nog ander herbivore.
• Gesels oor en noem nog ander omnivore.

KLANKE

Die bl- en br-klanke

Stel die klank bekend
• Luister na en sȇ die klank.
• Hou jou mond dop.

BL 100
15 min

Identifiseer woorde met die klank
• Die leerders kan nog woorde gee.
Pare
• Lees die woorde.
Lees die sin
Skryf die sin

LEES

Hoe Sebra sy strepe gekry het

Prentloop
• Wat sien jy in elke prent?

BL
81–83
15 min

Lees die hele gedig vir en saam met die leerders
• Die leerders wys met hul vingers na die woorde.
Begriplees
• Op bladsy 81, wys na die woord wat vir ons sȇ hoe Sebra beweeg het.
• Op bladsy 82, wys na die woorde wat vir ons sȇ wat Sebra gedoen
het toe hy die jagters gehoor het.
• Op bladsy 83, wys na die woord wat vir ons sȇ dat ons van meer as
een sebra praat.
• Hoe, dink jy, het Sebra gevoel toe die jagters hom nie kon vind nie?
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MAANDAG

SKRYF ASSESSERING 1

My nuus

Pare
• Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

Sien na:
Sien bladsy
154
Punte: 5

BL 101
15 min

Individueel
• Verduidelik dat die aktiwiteit vir assessering is en dat dit
gemerk gaan word.
• Herinner hulle om:
• hul leestekens en spelling te kontroleer
• interessante idees te skryf
• hul skryfwerk te kontroleer voordat hulle dit ingee.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kontroleer ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posisionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike Werk wat op die bord geskryf
is, bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

5 min
+
30 min

GBL: Eerste lees vir Groep A en B
• Stel die storie bekend/die bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop.
Die onderwyser vra dan begripsvrae.

VISUELE KUNSTE

Kamoeflering-kuns

Bespreek
• Wat gebeur met verkleurmannetjies wanneer hulle na plante
wat verskillende kleure is, beweeg?

BL 189
30 min

Kleur in
• Kleur die verkleurmannetjie op bladsy 189 in die LAB in.
• Haal die bladsye uit die LAB uit en stal dit uit.

LIGGAAMSOPVOEDING

Inleiding

30 min

Berei voor
• Kies vier verskillende aktiwiteite op bladsy 19 vir die week.
• Berei die toerusting voor.
• Verdeel die klas in vier groepe vir die week.
Stel aktiwiteitstasies bekend
• Wys die toerusting en verduidelik die vier aktiwiteite vir die week.
• Die leerders rolspel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit
• Die leerders speel ’n speletjie, soos vang mekaar, Krappe-enKraaie, wegkruipertjie.
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DINSDAG
Hoe Sebra sy
strepe gekry het

LUISTER EN PRAAT ASSESSERING 1
Teken en skryf
• Gee vir elke leerder ’n skoon vel A4 papier.
• Vra hulle om ’n prent van die eerste deel
van die storie Hoe Sebra sy strepe gekry het
te teken en dan ’n sin te skryf.

Sien na:
Sien bladsy
150
Punte: 5

Luister en praat
• Laat die leerders in groepe van vier tot
vyf na jou tafel kom om oor die storie Hoe
Sebra sy strepe kry te gesels.
• Luister na een derde van die klas gedurende
hierdie periode. Voltooi die assessering op
Woensdag en Donderdag van Week 6.

• Vra twee of drie vrae. Maak gebruik van
sowel laer- as hoёr-ordevrae.
Voorbeelde:
• Vertel weer die storie van Hoe Sebra sy
strepe gekry het in volgorde.
• Wie is die karakters in die storie?
• Waarom wou die jagters Sebra vang?
• Hoe het Sebra sy voorkoms verander?
• Dink jy dit is ’n ware storie? Waarom/
waarom nie?

AANVANGSKENNIS ASSESSERING 1
Individueel
• Verduidelik dat die aktiwiteit vir assessering is en dat dit
gemerk gaan word.
• Die leerders werk onafhanklik en in stilte.

BL
OG102
XX
15
15min
min

Prente
• Die leerders kyk na die prente en lees die byskrifte.
Sien na:
Sien bladsy
158
Punte: 10

Sorteer
• Die leerders skryf die diere se name in die korrekte sirkels.

KLANKE

Voltooi die woorde

BL 103

Oefen om klanke vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sȇ die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

15 min

Doen die aktiwiteit
• Stap deur die klas en bied ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Sinsbou

Knip uit
• Die leerders knip die sinstrook
op bladsy 185 uit.
Lees saam
• Na wat verwys die woord “hy”?
(Sebra)
• Was Sebra manlik of vroulik?
Vra vrae en knip die woord/
woorde groepe uit
• Wie? hy
• Het wat? het omgerol
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BL 185

•
•
•
•
•

15 min

Wanneer? totdat
Wat? sy vel
Hoe? met strepe
Waarmee? wit verf
Wat? bedek was

15 min

Skryf die woorde in die regte
volgorde om ŉ sin te maak
Plak die sin in
• Die leerders plak die sin in op
bladsy 104 in die LAB.

DINSDAG

GEDEELDE SKRYF

Skryf ’n storie

Inleiding
• Die leerders vertel die storie
Hoe Sebra sy strepe gekry het
in hul eie woorde.
• Het hierdie storie in die verlede
gebeur of gebeur dit nou?
• Watter woorde gebruik ons om
te wys dat dit die verlede tyd is?
Wys die skryfraam
Dinkskrum
• Wat moet die titel wees?
• Watter dier sal ons kies?
• Hoe het dit lank gelede gelyk?

15 min

• Wat het gebeur dat hulle nou
anders lyk?
• Hoe lyk hulle nou? (Gebruik ’n
welbekende storie soos Hoe die
olifant sy lang slurp gekry het
of Hoe die jagluiperd sy kolle
gekry het, ens.)
Gedeelde Skryf
• Skryf die storie op die bord deur
die leerders se idees te gebruik.
• Beklemtoon dat die storie in die
verlede plaasgevind het en dat
die werkwoorde almal in die
verlede tyd moet wees.

Hoe ______ gekry het
Lank gelede het ’n
_______________________ .
Een dag, ______________
_______________________ .
Nou lyk al die _________
_______________________ .

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPSBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
5 min
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
+
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord geskryf
is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

30 min

GBL: Eerste lees vir Groep C en D
• Stel die storie bekend/bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop vir begripsvrae deur die onderwyser.

VISUELE KUNSTE

Maak ’n
luiperddrukpatroon

30 min

Bespreek
• Kyk na ’n prent van ’n luiperd
en bespreek hoe die kollerige
pels ’n tipe van kamoeflering is.

Skep
• Gebruik verf en vingerafdrukke/
kryte om die bladsy met ’n
luiperdvlekpatroon te bedek.

Neem waar
• Kyk baie mooi na die kolle en
let op hoe daar twee kleure in
is – bruin en swart.

Wys
• Wys die patroonpapier vir die
klas.

LIGGAAMSOPVOEDING

Assesseer self
• Voltooi die rubriek op bladsy
104 in die LAB.

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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WOENSDAG
Hoe Sebra sy strepe
gekry het

LUISTER EN PRAAT ASSESSERING 1
Teken en skryf
• Gee vir elke leerder ’n skoon vel A4 papier.
• Vra hulle om ’n prent van die tweede deel
van die storie Hoe Sebra sy strepe gekry het
te teken en dan ’n sin te skryf.

Sien na:
Sien bladsy
150
Punte: 5

Luister en praat
• Laat die leerders in groepe van vier tot
vyf na jou tafel kom om oor die storie Hoe
Sebra sy strepe kry te gesels.
• Luister na een derde van die klas gedurende
hierdie periode. Voltooi die assessering op
Woensdag en Donderdag van Week 6.

AANVANGSKENNIS

• Vra twee of drie vrae. Maak gebruik van
sowel laer- as hoёr-ordevrae.
Voorbeelde:
• Vertel weer die storie van Hoe Sebra sy
strepe gekry het in volgorde.
• Wie is die karakters in die storie?
• Waarom wou die jagters Sebra vang?
• Hoe het Sebra sy voorkoms verander?
• Dink jy dit is ’n ware storie? Waarom/
waarom nie?

Suid-Afrikaanse
wilde diere

Bestaande kennis
• Vra die leerders om ’n paar Suid-Afrikaanse wilde diere wat
hulle ken, te noem.

BL 105
15 min

Bespreek en lees
• Bespreek die prente en lees die vrae aan die leerders.
• Waar gaan jy die antwoord kry?
• Die leerders doen navorsing tuis en bring hul antwoorde
Vrydag klas toe.

KLANKE

Woordfamilies: bl- en br-

Bou woorde met die bl- en br-klank

BL 106
15 min

Stel bekend
• Luister na en sȇ die klank.
• Lees die voorbeeldwoord.
Bou woorde
• Bou ’n paar woorde met die klank en sȇ dit.
Op jou eie en in pare
• Die leerders bou nog rymwoorde.
• Die leerders sȇ al die rymwoorde vir hul maat.
• Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

Hoe Sebra sy strepe gekry het

Lees saam
• Lees die laaste drie bladsye van Hoe Sebra sy strepe gekry het
vir en saam met die klas.
Lees in groepe
• In groepe van drie, maak beurte om een bladsy te lees.
Lees onafhanklik
• Die leerders fluister-lees die eerste drie bladsye van die storie.
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15 min

BL
81–83
15 min

WOENSDAG

SKRYF

Die lewe van hoenders

BL 107
15 min

Bespreek
• Verduidelik dat die woorde in die sinne nie in die regte
volgorde is nie.
• Hierdie sinne gee inligting oor hoenders.
Lees
• Lees die eerste deurmekaarsin en herrangskik die woorde/
frases op die bord.
Skryf
• Die leerders skryf die woorde in die regte volgorde van die res
van die sinne in die LAB.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar leerders se
handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul
letterformasie, grootte, posionering op
die lyn en skuinste (helling) gereeld
moet oefen, en om hul beste letter te
identifiseer.

Onafhanklike Werk
5 min
• Kry die klas
+
gereed om
30 min
Onafhanklike
Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee
take per dag tensy hulle GBL het.

GBL: Eerste lees vir Groep E
• Stel die storie bekend/bou van die storie soos
benodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy
stop. Die onderwyser vra begripsvrae.

UITVOERENDE KUNSTE

Tweede lees vir Groep A
• Lees die storie weer hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam
met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die
leerders lees.

Improviseer

30 min

Inleiding
• Herhaal die storie wat in Gedeelde Skryf op Dinsdag geskryf is.
Bespreek
• Wie was die karakters in die storie?
• Hoe, dink julle, het die diere of mense gelyk?
• Hoe, dink julle, het die diere of mense beweeg?
• Hoe, dink julle, het die diere of mense gepraat?
Groepe
• Die leerders improviser ’n kort toneelstuk oor hoe ’n dier sy
voorkoms verander het.
• Almal moet ’n beurt kry.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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DONDERDAG

LUISTER EN PRAAT ASSESSERING 1
Teken en skryf
• Gee vir elke leerder ’n skoon vel A4 papier.
• Vra hulle om ’n prent van die deerde deel
van die storie Hoe Sebra sy strepe gekry het
te teken en dan ’n sin te skryf.

Sien na:
Sien bladsy
150
Punte: 5

Luister en praat
• Laat die leerders in groepe van vier tot
vyf na jou tafel kom om oor die storie Hoe
Sebra sy strepe kry te gesels.
• Luister na een derde van die klas gedurende
hierdie periode. Voltooi die assessering op
Woensdag en Donderdag van Week 6.

AANVANGSKENNIS

Hoe Sebra sy strepe
gekry het

• Vra twee of drie vrae. Maak gebruik van
sowel laer- as hoёr-ordevrae.
Voorbeelde:
• Vertel weer die storie van Hoe Sebra sy
strepe gekry het in volgorde.
• Wie is die karakters in die storie?
• Waarom wou die jagters Sebra vang?
• Hoe het Sebra sy voorkoms verander?
• Dink jy dit is ’n ware storie? Waarom/
waarom nie?

Bestaande kennis

Bestaande kennis Watter wilde diere maak ons bang?

BL 108
15 min

Lees die bladsy Lees die gedig vir en saam met die leerders.
Bespreek
• Waarom was die kind eers bang? Was die kind steeds bang
toe hy/sy die leeu leer ken het?
• Is ons soms bang vir dinge wat ons nie ken nie?
(onbekende dinge)
• Hoe kan ons leer om dapper te wees wanneer ons met
(onbekende) nuwe mense of (onbekende) nuwe goed
kennis maak.

KLANKE

Kies en skryf die woord wat
pas by die prent

Oefen om letters vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sȇ die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 109
15 min

Doen die aktiwiteit
• Loop deur die klas en gee ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Woordeskat en Taal

Flitskaarte
• Wys en lees elke woord.
• Vind en wys na die woord in die LAB.
• Plaas die woord op die woordmuur en lees dit weer.
Sinstrook
• Lees die sinstrook in die LAB op bladsy 104.
• Kyk na die woord totdat. Wat doen hierdie woord in die sin?
(Dit verbind die twee dele van die sinne aanmekaar.)
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15 min

15 min

DONDERDAG

SKRYF

Geskrewe leesbegrip

Hersiening
• Lees weer die storie Hoe Sebra sy strepe gekry het.

BL 110
15 min

Antwoord die vrae
Kontroleer saam die antwoorde

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar handskrifboeke
en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat
hulle hul letterformasie,
grootte, posionering op die lyn
en skuinste (helling) gereeld
moet oefen, en om hul beste
letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om
Onafhanklike Werk wat op die

UITVOERENDE KUNSTE

bord geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take,
tensy hulle GBL doen.
GBL: Tweede lees vir
30 min
Groep B en C
• Lees weer die storie
hardop saam.
• Die leerders lees die storie
saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe
die leerders lees.

Konserttyd

30 min

Voer op
• Groepe voer die toneelstukke wat hulle die vorige dag geoefen
het, op.
Evalueer
• Prys en gee applous aan elke groep.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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VRYDAG

MONDELING

Suid-Afrikaanse wildediere

Hierdie diere wat op die prente gewys word, is almal bedreigde
diere van Suid-Afrika. Dit beteken daar is nie meer baie van
hulle oor nie. Indien ons hulle nie beskerm nie, mag daar
dalk binnekort glad nie meer van hulle oor wees nie! Ons kan
bedreigde diere beskerm deur hulle nie dood te maak nie, en
ook nie hulle habitatte (woonplekke) te verwoes of hulle kos op
te gebruik nie. Party ander bedreigde diere in Suid-Afrika is: die
wildehond, die rivierkonyn en die swart renoster.

BL 105
15 min

Pare Vertel wat jy uitgevind het.
Klas Deel en verskaf meer inligting.

AANVANGSKENNIS

Suid-Afrikaanse
wildediere

15 min

Skryf en teken wat jy uitgevind het
• Skryf een ding neer wat jy geleer het.
• Teken ’n prent.

KLANKE

Diktee
blaai bril

braai

BL 111

blik

bly

Lees die woorde vir diktee
• Spreek elke woord duidelik en stadig uit.
• Herhaal dit slegs een keer.

BL 112
15 min

Skryf
• Gee die leerders tyd om elke woord te skryf.
• Hulle moet dit in hul beste handskrif doen.
Kontroleer en korrigeer
• Skryf die woorde op die bord vir die leerders om te merk.

SKRYF ASSESSERING 2

’n Dierestorie

Hersiening
• Lees weer die Gedeelde Skryf-teks van Dinsdag.
• Herinner die leerders aan idees vir ’n storie oor hoe ’n dier
verander het en hoe dit gelyk het.
• Herinner die leerders om in die verlede tyd te skryf.

Sien na:
Sien bladsy
154
Punte: 10
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Skryf
• Verduidelik dat die aktiwiteit vir assessering is.
• Hulle skryf hul eie kort storie.

BL
113
OG
OG XX
XX
15
min
15
15 min
min

VRYDAG

HANDSKRIF ASSESSERING 1
Verduidelik die taak
• Maak seker dat alle leerders bladsy 108 in hul LAB oopmaak
vir die assessering
• Groep A, B, C en E begin deur hierdie aktiwiteit te doen.
Groep D doen dit na GBL.

Sien na:
Sien bladsy
153
Punte: 5

BL 108
15 min

Individueel
• Die leerders kopieer wat die leeu gesê op die lyne soos
aangedui.
• Herinner hulle om:
• hoofletters en punte te gebruik
• korrekte spasiёring tussen letters en woorde te gebruik
• die woorde op die lyne te skryf.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Onafhanklike werk
• Groep A, B en C doen hul Woordeboekaktiwiteit nadat hulle
Handskrif Assessering 1 gedoen het.

30 min

GBL: Tweede lees vir Groep D en E
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

LEES

Kontroleer en gee
terugvoering

15 min

Lees in pare
• Die leerders lees hul nuus in pare vir mekaar.
Sien Onafhanklike Werk na
• Gaan saam deur die DBO-werkboekaktiwiteite.
• Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af

103

WEEK 7 • WATERDIERE

OORSIG VAN DIE WEEK

Waterdiere
Die tema vir hierdie week is Waterdiere en die fokus is, veral op diere wat in varswater leef.
Die leesteks is ’n feitelike teks oor varswaterriviere en -damme in Suid-Afrika wat in die teenwoodige tyd
geskryf is. Die leerders word herinner om veilig naby water te wees.
Die leerders werk met sinne en woorde, en leer oor hoe om nuus, paragrawe en stories te skryf.
Hierdie week is die fokus op die dr-klank. Aktiwiteite sluit in die lees van dr-woorde, bou van woorde met
die dr-klank, bou van sinne met dr-woorde, spoedlees van woorde en lees saam met ’n maat.
In Visuele Kunste, Uitvoerende Kunste, Liggaamsopvoeding, Aanvangskennis en Skryf word op Formele
Assessering gefokus. (Sien die skedule vir Formele Assessering op bladsy 3.)

VIDEO

5 min

KYK NOU
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WEEK 7
VOORBEREIDING
Flitskaarte

natuurlike

water

rivier

vloei

see

Sinstrook

Riviere voorsien vars water aan mense,
plante en diere oor die hele aarde.
ONAFHANKLIKE TAKE

1

Lees in pare LAB bladsy 136

2

Handskrif 1 dr dr dr dr

3

Handskrif 2 Die draak droom van drie dromme
wat dreun.

4

Handskrif 3 sonnig reënerig winderig bewolk

5

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy Boek 1 bladsy 104

6

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy Boek 1 bladsy 105

7

DBO Lewensvaardighede bladsy 54

8

Woordeboek

natuurlike

water rivier vloei

see

TOERUSTING
• Die leerders moet ’n lang eierboks met ’n deksel (vir 12 eiers) vir
Visuele Kunste-les klas toe bring.
• Verf, skêre, tou of gom
• Toerusting vir Liggaamsopvoeding
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Riviere en damme
in Suid-Afrika

VRAE + WOORDESKAT
Vandag gaan ons ’n feitelike teks oor riviere en damme in
Suid-Afrika lees.
’n Feitelike teks vertel ons dinge wat waar is. Hierdie teks gaan oor
natuurlike en mensgemaakte plekke waar ons vars water kan kry.
Vars water het is nie sout soos seewater nie.
’n Rivier is ’n groot, natuurlike stroom water wat oor land vloei.
Riviere voorsien vars water aan mense, plante en diere regoor
die aarde.
Die oorsprong van die meeste riviere is hoё grond soos in berge of
heuwels. Die plek waar die water van ’n rivier uit die grond borrel,
word die bron genoem. Klein stroompies water vorm en raak
groter sodra dit by ander kleiner stroompies aansluit. Wanneer daar
genoeg water is, word dit ’n rivier genoem. ’n Groot rivier eindig
gewoonlik in die see. Ons noem die plek waar die rivier in die see
vloei, die mond van die rivier.
Suid-Afrika het groot riviere in byna al die provinsies. Party van die
groot riviere vloei tot in die Indiese Oseaan. Ander mond weer in die
Atlantiese Oseaan uit. Party riviere vloei weer in ander riviere in.
In sommige riviere is daar ook mere en poele.
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Weet julle wat ’n feitelike
teks is?
natuurlike – dinge wat in
die natuur is, en nie deur
mense gemaak is nie
mensgemaakte – iets wat
deur mense gemaak is

bron – plek waar water
vanself uit die grond
uitborrel
mond (van die rivier) – waar
die rivier in die see vloei
vloei – die manier hoe
water beweeg

HARDOPLEESSTORIE

’n Meer is ŉ groot watermassa wat nie deur mense gemaak is nie.
Mere word meestal in groot riviere gevind. Gewoonlik vloei riviere
by die een kant in die meer in en by die ander kant uit.
’n Poel is ’n kleiner watermassa. Poele word gewoonlik in kleiner
strome gevind.
Omdat Suid-Afrika ’n droё land is, kry ons nie baie reёn nie. Die
regering bou dus groot damme in party van ons riviere om water in
te stoor, sodat die mense en diere genoeg water het om te drink, om
die gewasse wat ons verbou te besproei, en om die fabrieke aan die
gang te hou.
Damme is mensgemaakte walle van beton wat oor riviere gebou
word om die vloei van die rivier te keer.
Hierdie damme bêre water vir gemeenskappe sodat hulle nie sonder
water sal wees in tye van droogte nie.
Groot damme voorsien die groot stede van water. Hulle word
gewoonlik in groot riviere gebou.
Ván die grootste damme in Suid-Afrika is:
• Gariepdam, op die grens van die Oos-Kaap en die Vrystaat
• Sterkfonteindam, in die Vrystaat
• Vanderkloofdam, in die Noord-Kaap
• Vaaldam, in Gauteng
• Pongolapoortdam, in KwaZulu-Natal
• Bloemhofdam, in Noordwes
• Theewaterskloofdam, in die Wes-Kaap
• Loskopdam, in Mpumalanga
• De Hoopdam, in Limpopo
• Mthathadam, in die Oos-Kaap
Boere bou ook kleiner damme op hul plase. Hulle gebruik klippe
om die vloei van die rivier te keer en pak dan grond in die spasies
tussen die klippe. Ons noem dit ’n gronddam. Die deel wat oor die
rivier gebou word, is die damwal. Daar is altyd ’n klein gaping langs
die kant waardeur water in die rivier kan terugvloei. Dit word die
oorloop genoem.
Boere gebruik hierdie water vir besproeiing van hul gewasse, om
water aan hul diere te voorsien en as drinkwater vir die mense wat
op die plaas bly.
Sowel groot as klein damme is die habitatte van verskillende
waterdiere. Insekte, koudbloedige diere soos visse, paddas en
paddavissies en selfs krokodille, asook warmbloedige diere soos
watervoёls en otters, word in damme, mere en poele gevind.

watermassa – baie water
op een plek

besproei – om die gewasse
wat boere aanplant, water
te gee
Was julle al by ’n dam? Wat
het julle daar gedoen
beton – baie sterk sement
wat gebruik word vir
bouwerk
Luister na die name van
hierdie damme en kyk of julle
enige een kan identifiseer wat
in julle provinsie is.
Kan julle enige ander damme
in julle provinsie noem?

Is alle damme groot? Het julle
al ’n kleiner dam op die
platteland gesien?
gronddam – dam met ’n
damwal wat met grond en
nie beton gebou is nie
Wat dink julle gebruik boere
om hulle te help om hierdie
damme te bou? Grawe?
Stootskrapers? Wat anders?
waterwesens – groot
en klein diere wat in die
water leef
Kan julle ’n paar van die
insekte noem wat julle naby
water sien of hoor?
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MAANDAG

HARDOPLEES

Riviere en damme in
Suid-Afrika

Voor lees
• Vra die leerders om ’n rivier te beskryf wat hulle al gesien
het. Waar was dit? Het hulle oor die rivier gegaan? Hoe?

OG BL
106–107
15 min

Lees
• Lees die teks hardop en vra die vrae.
Na lees
• Beskryf wat ’n rivier is.
• Waarom het ons damme nodig?
• Wat was die mees interessante ding wat jy uit hierdie teks
geleer het?

AANVANGSKENNIS

Varswaterdiere

Bestaande kennis
• Watter soort waterdiere ken julle wat in of naby water leef?

BL 122
15 min

Lees die bladsy
• Kyk na die prente en lees die teksborrels.
Bespreek die vrae
• Watter van hierdie diere is insekte? Watter is warmbloedige
diere? Watter is voёls? Watter is koudbloedige diere?
• Eet enige van hierdie diere ander lewende goed?

KLANKE

Die dr-klank

Stel die klank bekend
• Luister na en sê die klank.
• Hou jou mond dop.

BL 123
15 min

Identifiseer woorde met die klank
• Die leerders kan nog woorde gee.
Pare
• Lees die woorde.
Lees die sin
Skryf die sin

LEES

Riviere en damme in Suid-Afrika

Prentloop Wat sien jy in elke prent?
Lees die hele gedig vir en saam met die leerders
• Die leerders wys met hul vingers na die woorde.

BL
116–121
15 min

Begriplees
• Op bladsy 116, wys na die woord wat vir ons sê dat mense nie
riviere gebou het nie. (natuurlike)
• Op bladsy 117, wys na die woord wat vir ons sê hoe ’n rivier beweeg.
(vloei)
• Op bladsy 118, wys na die woord wat vir ons sê dat daar ’n rede is
waarom damme gebou word. (sodat)
• Op bladsy 118, wys na die woord wat vir ons sê dat die water nie
sout is nie. (vars)
• Wat, dink julle, sou in die droё seisoen gebeur het as ons nie
damme gehad het nie?
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MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 124

Pare
• Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

15 min

Individueel
• Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kontroleer ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

5 min
+
30 min

GBL: Eerste lees vir Groep A en B
• Stel die storie bekend/die bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop.
Die onderwyser vra dan begripsvrae.

VISUELE KUNSTE ASSESSERING 1
Berei voor
• Plaas die leerders in pare. Gee aan elke
paar twee eierbokse, skêre en tou.
• Verduidelik dat die aktiwiteit vir
assessering is.
• Die leerders gaan die assessering oor
twee dae voltooi.
Beplan
• Gebruik die eierbokse om die krokodil
te maak.
• Hoe sal julle die tande maak?

LIGGAAMSOPVOEDING
Berei voor
• Kies vier verskillende aktiwiteite
op bladsy 19 vir die week.
Die volgende aktiwiteit gaan
hierdie week geassesseer word
en moet as een van die vier
aktiwiteite ingesluit word:
• Bons ’n bal terwyl jy op die
plek marsjeer.
• Bons ’n bal teen die muur.
• Bons ’n bal rondom
hindernisse.
• Berei die toerusting voor.

Maak ’n
krokodil

30 min

• Hoe kan julle die twee
bokse aan mekaar heg
om die krokodil se vorm
te maak?
Maak
• Die leerders knip tande
in die deksel van een van die bokse.
• Hulle gebruik die tou om die twee
bokse aan mekaar te heg om die
krokodil se vorm te maak.
• Hulle bêre die konstruksie veilig tot
Dinsdag om te voltooi.

Inleiding

30 min

• Verdeel die klas in vier
groepe vir die week.
Stel aktiwiteitstasies bekend
• Wys die toerusting en
verduidelik die vier aktiwiteite
vir die week.
• Die leerders rolspel die
aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit
• Die leerders speel ’n speletjie,
soos vang mekaar, Krappe-enKraaie, wegkruipertjie.
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DINSDAG

WELSTAND

Oplettende ek

15 min

• Die leerders sit alleen.
• Hulle sluit hul oё en skryf hul name met hul vingers op hul
bo-bene.
• Hulle skryf met hul vingers: Ek is dapper.
• Gesels oor hoe hierdie oefening hulle dapper kan laat voel as
hulle angstig is.

AANVANGSKENNIS/PSW ASSESSERING 2
Individueel
• Verduidelik dat die aktiwiteit vir assessering is en dat dit
gemerk gaan word.
• Die leerders werk individueel en in stilte.

PG 125
BL
XX
15 min

Prente
• Die leerders kyk na die prente en lees die name van die diere.
Sien na:
Sien bladsy
158
Punte: 5

Pas
• Hulle lees die beskrywings van die diere.
• Hulle verbind die name met die korrekte beskrywings.

KLANKE

Kies die korrekte woord

Oefen om klanke vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sê die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 126
15 min

Doen die aktiwiteit
• Stap deur die klas en bied ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Sinsbou

Knip uit Leerders knip die
sinstrook op bladsy 191 uit.
Lees saam
• Waarom word die woord
“Aarde” met ’n hoofletter
geskryf?
• Waarom is daar ’n komma
tussen mense en plante?
Vra vrae en knip die woord/
woorde groepe uit
• Wat? riviere
• Doen wat? voorsien
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BL 191
15 min
• Wat? vars water
• Aan wie? aan mense,
plante en diere
• Waar? oor die hele aarde.

Skryf die woorde in die regte
volgorde om ŉ sin te maak
Plak die sinne in
• Die leerders plak die sinne in
op bladsy 127 in die LAB.

DINSDAG

GEDEELDE SKRYF

Skryf ’n paragraaf oor
varswaterdiere

Inleiding
• Kan julle nog onthou hoe om
’n paragraaf te skryf?
Wys die skryfraam
• Hoofgedagte
• Nog inligting

15 min

• Watter ekstra inligting sal ons
in die res van die sinne gee?
Gedeelde Skryf
• Skryf die paragraaf op die
bord deur die leerders se
idees te gebruik.

Hoofgedagte: ________
Nog inligting:
Sin 1: _________________
_______________________
Sin 2: _________________
_______________________

Dinkskrum
• Watter diere sal ons kies?
• Watter inligting gee ons in
die hoofgedagte?

Sin 3: _________________
_______________________

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
5 min
+
Onafhanklike Werk
30 min
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
GBL: Eerste lees vir Groep C en D
• Stel die storie bekend/bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop vir
begripsvrae deur die onderwyser.

VISUELE KUNSTE ASSESSERING 1 ( VERVOLG )

30 min

Maak ’n krokodil
Pare voltooi hul krokodil.

Sien na:
Sien bladsy
159
Punte: 10

Versier
• Verf of kleur die krokodil in.
• Meng verf om ’n gepaste kleur te kry.
• Voeg tekstuur by deur die verf te krap.
• Voeg die oё by.
Wys
Assesseer self
• Voltooi die rubriek op bladsy 127 in die LAB.

LIGGAAMSOPVOEDING ASSESSERING 1

30 min

Aktiwiteitstasies
Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
Sien na:
Sien bladsy
161
Punte: 10

Neem waar en assesseer een groep
• Bons ’n bal terwyl jy op die plek marsjeer.
• Bons ’n bal teen die muur.
• Bons ’n bal rondom hindernisse.
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WOENSDAG

WELSTAND

Ek dink ek voel …

15 min

Vraag
• Hou jy daarvan om skoon, vars water te drink?
• Mag ons water uit ’n rivier of ŉ dam drink? Waarom nie?
Pare
• Bespreek die vraag.
Deel
• Kies een of twee leerders om hul menings met die klas te deel
(gee aan elke leerder ’n kans deur die loop van die kwartaal).

AANVANGSKENNIS

Waterkrag

Bestaande kennis
• Vra die leerders of hulle enige damme in hul provinsie ken.

BL 128
15 min

Bespreek en lees
• Bespreek die prent en lees die vrae aan die leerders.
• Waar gaan jy die antwoord kry?
• Die leerders doen navorsing tuis en bring hul antwoorde
Vrydag klas toe.

KLANKE

Woordfamilie: dr-

Bou ses woorde met dr- as die beginklank.

BL 129
15 min

Stel bekend
• Luister na en sê die klank.
• Lees die voorbeeldwoord.
Bou woorde
• Bou ’n paar woorde met die klank en sê dit.
Op jou eie en in pare
• Die leerders bou nog rymwoorde.
• Die leerders sê al die rymwoorde vir hul maat.
• Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

Riviere en damme in Suid-Afrika

Lees saam
• Lees die eerste drie bladsye van Riviere en damme in
Suid-Afrika vir en saam met die klas.
Lees in groepe
• In groepe van drie, maak beurte om een bladsy te lees.
Lees onafhanklik
• Die leerders fluister-lees die eerste drie bladsye van die text.
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BL
116–118
15 min

WOENSDAG

SKRYF ASSESSERING 3

Diere wat in
varswater leef

Hersiening
• Lees weer die Gedeelde Skryf-teks van Dinsdag.
• Herinner leerders aan die kenmerke van ’n paragraaf.
• Herinner leerders aan die waterdiere.

Sien na:
Sien bladsy
154
Punte: 5

BL 130
15 min

Skryf
• Verduidelik dat die aktiwiteit vir assessering is.
• Die leerders skryf hul eie kort paragraaf.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar leerders se
handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul
letterformasie, grootte, posionering
op die lyn en skuinste (helling)
gereeld moet oefen, en om hul beste
letter te identifiseer.

Onafhanklike Werk
5 min
• Kry die klas gereed +
30 min
om Onafhanklike
Werk wat op die
bord geskryf is, te
voltooi.
• Die leerders doen
twee take per dag tensy hulle GBL het.

GBL: Eerste lees vir Groep E
• Stel die storie bekend/bou van die storie soos
benodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy
stop. Die onderwyser vra begripsvrae.

UITVOERENDE KUNSTE ASSESSERING 1
Beweeg soos waterwesens
Neem die helfte van die leerders
waar as hulle die bewegings
doen en teken hul vordering op.

Sien na:
Sien bladsy
160
Punte: 5

Warm op
• Teenstellende bewegings –
leerders hardloop, huppel,
galop, ens.
• Die onderwyser gebruik
verbale tekens soos ‘Vries!’
en ‘Gaan!’

Tweede lees vir Groep A
• Lees die storie weer hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam
met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die
leerders lees.

30 min

Interpreteer
• Sê die name van die waterdiere
hardop: vis, padda, paddavissie,
krokodil, naaldekoker, eend,
visvanger,ens.
• Die leerders voer die gepaste
bewegings uit.
Koel af
• Die leerders lê doodstil soos ’n
krokodil wat ná ’n groot maaltyd
slaap.

LIGGAAMSOPVOEDING ASSESSERING 1

30 min

Aktiwiteitstasie
Warm op
Aktiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.

Sien na:
Sien bladsy
161
Punte: 10

Neem waar en assesseer een groep
• Bons ’n bal terwyl jy op die plek marsjeer.
• Bons ’n bal teen die muur.
• Bons ’n bal rondom hindernisse.
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DONDERDAG

MONDELING

Sing/Resiteer

As ek ’n krokodil was,
Het ek my stert gepiets,
My kake geklap,
My tande geklik,
En ‘hallo’gesê.

As ek ’n swemmende vis was,
Het ek my stert geflap,
’n Paar borrels geblaas,
My mond oopgemaak,
En ‘hallo’gesê.

15 min

As ek ’n springende padda was,
Het ek my bene geskop,
Hoog opgespring,
’n Vlieg gevang,
En ‘hallo’gesê.

AANVANGSKENNIS/PSW ASSESSERING 3
Bly veilig naby riviere

PG 131
BL
XX
15 min

Individueel
• Verduidelik dat die aktiwiteit vir assessering is en dat dit gemerk
gaan word.
• Die leerders werk onafhanklik en in stilte.
Sien na:
Sien bladsy
158
Punte: 5

Doen die aktiwiteit
• Die leerders lees en beantwoord die vrae.

KLANKE

Skryf jou eie sin

Oefen om letters vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sê die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 132
15 min

Doen die aktiwiteit
• Loop deur die klas en gee ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Woordeskat en Taal

Flitskaarte
• Wys en lees elke woord.
• Vind en wys na die woorde in die LAB.
• Plaas die flitskaarte op die woordmuur en lees dit weer.
Sinstrook
• Lees die sinstrook in die LAB op bladsy 127.
• Watter woorde dui aan dat dit nou gebeur? (voorsien)
• Hoe sou ons dit in die verlede tyd sê? (het voorsien)
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15 min

DONDERDAG

SKRYF

Verbeter ons skryfwerk

BL 130

15 min
Bespreek Gedeelde Skryf
• Lees ’n sin van Dindag se Gedeelde Skryf-werk vir die leerders.
• Wys hoe om die sin meer interessant te maak (byvoorbeeld deur
byvoeglike naamwoorde of beskrywings by te voeg; interessante
werkwoorde te gebruik).

Lees Die leerders lees ’n sin uit hul skryfwerk van gister aan ’n maat.
Sien na en verbeter
• Kontroleer die spelling en leestekens van die sin.
• Kan jy jou sin meer interessant maak?
Maak beurte en herhaal met elke maat

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep B en C
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

UITVOERENDE KUNSTE ASSESSERING 1
Beweeg soos waterdiere
Herhaal die les van Woensdag.
Neem die helfte van die leerders
waar as hulle die bewegings doen
en teken hul vordering op.
Sien na:
Sien bladsy
160
Punte: 5

Warm op
• Teenstellende bewegings –
leerders hardloop, huppel,
galop, ens.
• Die onderwyser gebruik verbale
tekens ‘Vries!’ en ‘Gaan!’

30 min

Interpreteer
• Sê die name van die waterdiere
hardop: vis, padda, paddavissie,
krokodil, naaldekoker, eend,
visvanger, ens.
• Die leerders voer die
aangewese bewegings uit.
Koel af
• Die leerders lê doodstil soos ’n
krokodil wat slaap na ’n groot
maaltyd.

LIGGAAMSOPVOEDING ASSESSERING 1

30 min

Aktiwiteitstasie
Warm op
Aktiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.

Sien na:
Sien bladsy
161
Punte: 10

Neem waar en assesseer een groep
• Bons ’n bal terwyl jy op die plek marsjeer.
• Bons ’n bal teen die muur.
• Bons ’n bal om hindernisse.
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VRYDAG

MONDELING

Waterkrag

BL 128

15 min
Die Oranjerivier is die langste rivier in Suid-Afrika. Dit begin in
Lesotho en vloei deur die Oos-Kaap, die Vrystaat en die NoordKaap totdat dit in die Atlantiese Oseaan op die grens van Suid-Afrika
en Namibiё uitmond. Die water word in huise, vir besproeiing en deur
industriё gebruik, en word ook gebruik om elektrisiteit op te wek.
Eskom vervaardig elektrisiteit uit twee damme in die Oranjerivier:
• Die Gariepdam is Suid-Afrika se grootste dam. Dit is 100 km lank!
• Die Vanderkloofdam het die hoogste damwal in die land.

Pare Vertel wat jy uitgevind het.
Deel
• Vra ’n paar leerders om hul menings met die klas te deel.
• Bespreek en voeg nog meer inligting by.

AANVANGSKENNIS

Waterkrag

Skryf en teken wat jy uitgevind het
• Skryf een ding neer wat jy geleer het.
• Teken ’n prent.

KLANKE

Spoedlees woorde

BL 133
15 min

BL 134

15 min
Pare lees die woorde
• Die leerder lees vir 1 minuut vir ’n maat.
• Die onderwyser hou tyd.
• Omkring die woord wat laaste gelees is. Die maat tel die woorde
wat verkeerd gelees is.
• Elke leerder kry drie beurte.

Tel die woorde
• Kies die beste poging. Trek enige woorde wat verkeerd gelees is, af.
• Die leerders skryf hul beste telling op die lyn.
• Wys uit dat jy meer woorde lees met meer oefening.

SKRYF

As ek ’n krokodil was

Dinkskrum
• Lees weer die gedig van Donderdag (OG bladsy 114) vir die
klas.
• Dinkskrum ’n lys van ander dinge wat ’n krokodil kan doen.
Skryf
• Leerders kies woorde uit die lys en skryf hul eie storie oor
’n krokodil.
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BL 135
15 min

VRYDAG
ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep D en E
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

LEES

Kontroleer en gee terugvoering

15 min

Lees in pare
• Die leerders lees hul nuus in pare vir mekaar.
Sien Onafhanklike Werk na
• Gaan saam deur die DBO-werkboekaktiwiteite.
• Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING ASSESSERING 1

30 min

Aktiwiteitstasie
Warm op
Aktiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.

Sien na:
Sien bladsy
161
Punte: 10

Neem waar en assesseer een groep
• Bons ’n bal terwyl jy op die plek marsjeer.
• Bons ’n bal teen die muur.
• Bons ’n bal om hindernisse.
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OORSIG VAN DIE WEEK

Waterdiere
Die fokus vir hierdie week is steeds Waterdiere, maar meer spesifiek diere wat in die see leef. Die
Lewensvaardigheidstekste en -aktiwiteite fokus op klassifikasie en beskrywings van diere.
Die Hardopleesstorie beskryf ’n uitstappie na die see en fokus hoe om veilig naby die see te wees.
Leerders gaan voort met sin- en woordwerk wat op die Gedeelde Lees-teks vir die twee weke gebaseer
is. In Gedeelde en Onafhanklike Skryf skryf die leerders ’n storie wat op die Hardopleesstorie gebaseer is.
Hierdie week is die fokus op die fr- en fl-klanke. Aktiwiteite sluit in die lees van aai-woorde, bou van
woorde met die fr- en fl-klank, voltooiing van woorde met die fr- of fl-klank, diktee, en lees saam met ’n
maat.
Week 8 maak voorsiening vir die voltooiing van die Formele Assesseringstake vir die kwartaal.
Assessering vir Luister en Praat, Lees en Begrip, Klanke, Uitvoerende Kunste, Aanvangskennis en
Liggaamsopvoeding word gedoen (sien die Formele Assesserings skedule op bladsy 3).

VIDEO

5 min

KYK NOU
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WEEK 8
VOORBEREIDING
Flitskaarte

dam

beton

keer

aarde

gestoor

Sinstrook

Damme is walle van beton wat oor riviere
gebou word om die vloei van die rivier te keer.
ONAFHANKLIKE TAKE

1

Lees in pare LAB bladsy 152

2

Handskrif 1 fr fl fr fl fr fl

3

Handskrif 2 Die fraai flamink frons toe Frik fluit.

4

Handskrif 3 mier vlooi naaldekoker bidsprinkaan

5

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy Boek 1 bladsy 126

6

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy Boek 1 bladsy 127

7

DBO Lewensvaardighede bladsy 56

8

Woordeboek

dam

beton

keer aarde

gestoor

TOERUSTING
• Papier vir plakkaat – 1 vel per groep
• Verf, kryte, skêre en gom
• Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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Wat by die strand
gebeur het

VRAE + WOORDESKAT
“Kom kinders!” het die onderwysers geroep, “In die bus!” Al die kinders
het in die bus geklim. Die busbestuurder het die enjin aangeskakel.
Hulle het see toe gegaan. Dit was ’n lang rit.

Was julle al op ’n
skooluitstappie met ’n bus?
Waarheen het julle gegaan?

Die onderwysers het vir die leerders prente gewys van seediere wat
hulle gaan sien. Hulle het ’n boek met illustrasies in gehad. Daar was
foto’s van seevoёls. Daar was ’n prent van ’n krap en baie prente van
skulpvisse en slakke.

illustrasies – prente en
foto’s in ’n boek

Toe het die kinders liedjies begin sing. Hulle het so hard gesing dat
die mense in die motors op die pad hulle gehoor het. Hulle het vir die
kinders gewaai.
Maar skielik hou die singery op. Al die kinders het by die vensters
uitgekyk. Hulle was stil. “Wat kan julle sien, kinders?” het die
onderwyser gevra.
“Dit is die SEE!” het die leerders uitgeroep. “Daar is ’n skip!”het Ayanda
uitgeroep, “net soos op TV! Kyk, kyk – daar is baie skepe!”

Wat voorspel julle sal hulle
by die see sien?

stil – maak geen geluid nie
Waarom dink julle het die
kinders ophou sing?
Dink julle hulle het al die
see gesien?

Die busbestuurder het die bus langs die strand geparkeer. Al die
kinders het uitgespring.
Almal het vir seediere begin soek. Hulle het eers die seesand
ondersoek.
Hulle het klein voёltjies op die sand sien hardloop. Die voёltjies het
weggevlieg sodra die leerders nader aan hulle gekom het.
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ondersoek – noukeurig
deurgekyk
Waarom het die voëls
weggevlieg?

HARDOPLEESSTORIE

Hulle het krappe met baie pote gesien. Die krappe het in hul gate
ingehardloop.

Hoe groot dink julle was
die slakke?

Hulle het slakke in die nat sand gesien. Die klein slakkies het in die sand
ingegrawe nadat die branders oor hulle gespoel het.
Die onderwyser het vir hulle die harde skulpe gewys wat aan die rotse
vasgesit het. “Hierdie skulpe is die diere se huise,” het die onderwyser
gesê. “Hierdie een is ’n klipmossel. Kyk hoe kleef dit aan die rots
wanneer jy dit probeer afhaal? Dit is klein, maar baie sterk.”
Hulle het in die kleiner rotspoele gekyk. Hulle het klein vissies gesien.
Die klein vissies het onder die rotse weggekruip.

kleef – styf vasklou/hou

klein–baie, baie klein

“Moenie aan die bruin, skerp goed vat nie,” het die onderwyser gesê,
“dit is seekastaiings. Hulle skerp stekels sal julle seermaak.”
Hulle het oranje goed met baie arms sien waai. “Dit is see-anemone,”
het die onderwyser gesê. “Kyk net hoe hulle hul arms intrek as iets aan
hulle raak.”

Kan julle vir ons noem
wat julle alles op die
strand gesien het? In die
rotspoele?

“Al hierdie klein goedjies weet hoe om veilig te bly,” het Sipho gesê. “Ja,”
het die onderwyser gesê, “baie mooi, Sipho! Jy het baie goed opgelet.”
Die kinders het na die branders gehardloop om hul voete nat te maak.
“Ek gaan in die water in!” het Jakob uitgeroep, “Ek het in die dam geleer
swem!” Hy het in die branders ingehardloop. ’n Groot brander het hom
omgeslaan. Hy het omgeval en sy kop was onder die water.
’n Sterk, jong vrou in ’n rooi swembroek het aangehardloop gekom. Sy
het na Jakob toe geswem. Sy het vir hom ’n boei gegee om aan vas te
hou. Sy het hom uit die water getrek. Jakob was baie moeg. “Hy gaan
oukei wees,” het die jong vrou gesê. Sy was ’n lewensredder.
Die kinders het speletjies op die strand gespeel. Hulle het lemoene
geёet. Die onderwysers het seker gemaak dat hulle al die skille in
die vullisdromme gooi. Toe was dit tyd om huis toe te gaan.

Dink julle Jakob kon in die
see geswem het?

lewensredder – iemand wat
swemmers wat in die see in
die moeilik beland, red/help
Wat dink julle het hulle nog
by die strand gedoen?

Die onderwysers het die kinders getel om seker te maak dat almal
daar was. “Almal is hier!” het een onderwyser gesê. “Dankie tog vir
die lewensredder,” het ’n ander onderwyser gesê, “ons het amper een
verloor.”
“Wie, ek?”het Jakob gesê, “ek het net geswem.
“Ja, Jakob,” het die onderwyser met ’n glimlag gesê.

Van wie praat die
onderwyser?
Sou julle ’n uitstapppie soos
hierdié geniet het?

Sipho kon nie wag om vir sy ouma te vertel wat by die strand gebeur
het nie.
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MAANDAG

HARDOPLEES

Wat by die strand gebeur het

Voor lees
• Bespreek die prente op bladsy 146 in die LAB.
• Vra die leerders wat hulle dink gaan gebeur.
• Vra: Was julle al ooit op ’n uitstappie strand toe?

OG BL
120–121
15 min

Lees
• Lees die storie hardop en vra die vrae.
Na lees
• Wat het die leerders by die see gesien?
• Waarom het Jakob gedink hy kon in die see swem?
• Hoe kon hy veilig in die water gebly het?

AANVANGSKENNIS

Interessante feite oor
seediere

Bestaande kennis
• Was julle al by die strand? Indien wel, vertel wat julle alles
gesien het. Indien nie, wat sal julle graag wil sien?

BL 137
15 min

Lees die bladsy
• Kyk saam na die rooster en identifiseer al die seediere.
• Verduidelik dat elke kolom spesifieke inligting oor die
verskillende seediere gee.
• Lees die inligting oor elk van die diere.
Bespreek die vrae
• Vergelyk die habitat, dieet en ongelooflike feite van die
verskillende diere.
• Wie leef in die diepsee? In rotspoele? Op die strand?
• Watter ongelooflike feit is die interessantste?

KLANKE

Die fr- en fl-klank

BL 138
15 min

Stel die klank bekend
• Luister na en sê die klank.
• Hou jou mond dop.
Identifiseer woorde met die klank
• Die leerders kan nog woorde gee.

LEES

Riviere en damme in Suid-Afrika

Prentloop
• Wat sien jy in elke prent?
Lees die hele gedig vir en
saam met die leerders
• Die leerders wys met hul
vingers na die woorde.
Begriplees
• Op bladsy 119, wys na
die woorde wat vir ons
sê waarvan ’n damwal
gemaak word.
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• Op bladsy 120, wys na
die woorde wat vir ons sê
waarheen die water van
groot damme vloei.
• Op bladsy 121, wys na die
woord wat vir ons sê wat in
Suid-Afrika sou gebeur het
as daar nie riviere was nie.
• Hoe, dink julle, sou dit wees
om in ’n woestyn te leef?

BL
119–121
15 min

MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 139

Pare
• Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

15 min

Individueel
• Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif en Onafhanklike Werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike Werk wat op die bord geskryf is,
bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
• Doen Lees- en Begripassessering met een GBL-groep per dag. 5 min
+
30 min

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 1
Sien na:
Sien bladsy
152
Punte: 10

Groep A
•
•
•
•

Die leerders fluister-lees ’n storie uit hul storiebboek.
Roep hulle een vir een om te luister hoe hulle lees.
Luister vir een tot twee minute na elke kind se lees.
Vra vrae om te kontroleer of hulle verstaan wat hulle lees.

VISUELE KUNSTE

’n Plakkaat oor seediere

Bespreek
• Watter seediere was in die Hardopleesstorie?

BL 195
30 min

Kleur in
• Die leerders kleur individueel die diere op die uitknipbladsy
in die LAB in.
• Hulle bêre hul prente veilig om Donderdag ’n plakkaat te
voltooi.

LIGGAAMSOPVOEDING

Inleiding

30 min

Berei voor
• Kies vier verskillende aktiwiteite op bladsy 19 vir die week.
• Berei die toerusting voor.
• Verdeel die klas in vier groepe vir die week.
Stel aktiwiteitstasies bekend
• Wys die toerusting en verduidelik die vier aktiwiteite vir
die week.
• Die leerders rolspel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit
• Die leerders speel ’n speletjie, soos vang mekaar, Krappe-enKraaie, wegkruipertjie.
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DINSDAG

WELSTAND

15 min

Oplettende ek

• Die leerders sit met gekruisde bene, en met hul hande bak
om hul monde.
• Haal diep asem en blaas stadig uit, asof jy ’n ballon opblaas.
• Soos jy uitblaas, laat jou hande groter word en gee voor dat jy
’n groot ballon in jou hande vashou.
• Haal normaalweg asem en gee voor dat jy jou ballon in die lug
opgooi.
• Gesels oor hoe asemhaling ons help om te ontspan.

AANVANGSKENNIS ASSESSERING 4
’n Plakkaat oor seewesens
Berei voor
• Verduidelik dat die aktiwiteit
vir assessering is en dat dit
gemerk gaan word.
• Verdeel die leerders in groepe.
Hulle gaan ’n groeppunt kry.
Sien na:
Sien bladsy
158
Punte: 10

Instruksies
• Vind feite uit van drie
seediere. Gebruik die inligting
in die LAB, algemene
kennis, DBO-werkboek,
biblioteekboeke, ens.

15 min

• Beplan ’n plakkaat met ’n
opskrif, tekeninge en geskrewe
feite. Hulle kan die prente wat
hulle Maandag ingekleur het,
gebruik.

Maak die plakkaat
• Die leerders maak in hul groepe
hul plakkaat op ’n groot vel papier.
• Merk op bladsy 140 in die LAB af
wanneer elke stap voltooi is.
• Voltooi die aktiwiteit gedurende
vandag se Visuele Kunste-les.

KLANKE ASSESSERING 1

Vul die klanke in

Lees die klanke Die leerders skryf die klanke in die boksies soos
jy hulle sê.
1. -ooi
3. -eeu
5. -oei
2. -aai
4. -dr
Sien na:
Sien bladsy
151
Punte: 10

Lees die woorde vir diktee
1. vlooi
3. sneeu
2. fraai
4. drom

BL 141
15 min

5. koei

Neem die boeke in om te merk

LEES

Sinsbou

Knip uit
• Die leerders knip die sinstrook
op bladsy 193 uit.
Lees saam
• Wat sê die woord ‘is’ vir ons van
die tyd?
• Kan julle ’n kort sin aan die
begin van die lang sin vind?
Vra vrae en knip die woord/
woorde groepe uit.
• Wat? damme
• Is wat? is walle
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BL 140
XX

BL 193

•
•
•
•
•
•

Waarvan? van beton wat
Waar? oor riviere
Wat? gebou word
Waarom? om die vloei
Waarvan? van die rivier
Wat? te keer

15 min

Skryf die woorde in die regte
volgorde om ’n sin te maak
Plak die sin in
• Die leerders plak die sin in op
bladsy 142 in die LAB.

DINSDAG

GEDEELDE SKRYF

Skryf ’n storie

Inleiding
• Die leerders vertel die storie
Wat by die strand gebeur
het in hul eie woorde.

Wat het hy gedoen?
• Wat het gebeur toe hulle by
die huis gekom het?
• Hoe het hulle gevoel?

Wys die skryfraam
• Waarheen moet die
klas gaan?
• Wat het die leerders gesien?
• Wie het iets dwaas gedoen?

Gedeelde Skryf
• Skryf die nuwe storie op die
bord deur die leerders se
idees te gebruik.

15 min

Ons klasuitstappie
Ons klas het _______
gegaan.
Ons het _______ gesien.
___________________ het
iets dwaas gedoen.
Hy ____________________.
Toe ons by die huis
gekom het ____________.
Ek het gevoel _________.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif en Onafhanklike Werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike Werk wat op die bord geskryf is,
bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
• Doen Lees- en Begripassessering met een GBL-groep per dag.

5 min
+
30 min

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 1
Sien na:
Sien bladsy
152
Punte: 10

Groep B
•
•
•
•

Die leerders fluister-lees ’n storie uit hul storieboek/ gegradeerde boek.
Roep hulle een vir een om te luister hoe hulle lees.
Luister vir een tot twee minute na elke kind se lees.
Vra vrae om te kontroleer of hulle verstaan wat hulle lees.

VISUELE KUNSTE

’n Plakkaat oor seediere

30 min

Groepe
• Die leerders voltooi die plakkaat wat hulle gedurende die
AK-les begin het. Hierdie is ’n geïntegreerde aktiwiteit.
Assesseer self
• Voltooi die rubriek op bladsy 142 in die LAB.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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WOENSDAG

LUISTER EN PRAAT

Berei voor vir die
aanbieding van plakkate

15 min

Verduidelik die taak
• Hierdie is die voorbereiding vir die assesseringsaktiwiteit.
• Elke groep kry ’n beurt om hul plakkaat oor seediere aan die
klas te wys.
• Elke leerder moet twee of drie sinne oor die plakkaat sê.
• Elke leerder moet ’n ander feit oor die seedier gee en ook na
die plakkaat wys soos wat hulle daaroor praat.
Groepe berei hulle aanbiedings voor
• Aanbiedings vind op Donderdag en Vrydag plaas.

AANVANGSKENNIS

Oseane

Bestaande kennis
• Wat dui al die blou dele op die wêreldkaart aan? (die oseane)
• Vra aan die leerders om enige oseaan wat hulle ken, te noem.

BL 143
15 min

Lees die bladsy
• Hierdie is ’n beroemde skildery deur die Japanese skilder Hokusai.
(Jy kan die Japanese berg, Berg Fuji in die agtergrond sien. Kan
julle die boot sien?)
• Bespreek die prent en lees die teks saam met die leerders.
Gesels oor die vrae
• Waar gaan jy die antwoord kry?
• Die leerders doen navorsing tuis en bring hul antwoorde Vrydag
klas toe.

KLANKE

Woordfamilies: fr- en fl-klank

Stel bekend
• Luister na en sê die klank.
• Lees die voorbeeldwoord.

BL 144
15 min

Bou woorde
• Bou ’n paar woorde met die klank en sê dit.
Op jou eie en in pare
• Die leerders bou nog rymwoorde.
• Die leerders sê al die rymwoorde vir hul maat.
• Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

Riviere en damme in Suid-Afrika

Lees saam
• Lees die laaste drie bladsye van Riviere en damme in
Suid-Afrika vir en saam met die leerders.
Lees in groepe
• In groepe van drie, maak beurte om een bladsy te lees.
Lees onafhanklik
• Die leerders fluister-lees die laaste drie bladsye van die storie.
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BL
119–121
15 min

WOENSDAG

SKRYF ASSESSERING 3

’n Dankie-sê-briefie

Hersien
• Herinner die leerders aan die formaat van ’n brief:
• Groet
• Hoofgedagte
• Besonderhede
• Slot
Sien na:
Sien bladsy
154
Punte: 5

BL 145
15 min

Lees Lees die begin van die sinne vir en saam met die leerders.
Skryf
• Verduidelik dat die aktiwiteit vir assessering is.
• Die leerders skryf hul eie briefies deur die begin van sinne
te gebruik.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif en Onafhanklike werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike Werk wat op die bord geskryf is,
bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
• Doen Lees- en Begripassessering met een GBL-groep per dag. 5 min

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 1
Sien na:
Sien bladsy
152
Punte: 10

Groep C

+
30 min

• Leerders fluister-lees ’n storie uit hul storieboek of gegradeerde
leesboek.
• Roep hulle een vir een om te luister hoe hulle lees.
• Luister vir een tot twee minute na elke kind se lees.
• Vra vrae om te kontroleer of hulle verstaan wat hulle lees.

UITVOERENDE KUNSTE

Improviseer

30 min

Inleiding
• Lees weer die storie Wat by die strand gebeur het?
Groepe
• Die leerders improviser ’n kort toneel uit die storie. Hulle mag
hul eie deel kies.
• Almal moet ’n beurt kry.
• Hulle moet hierdie tonele die volgende dag vir assessering
opvoer.

LIGGAAMSOPVOEDING ASSESSERING 2

30 min

Speel ’n speletjie

Sien na:
Sien bladsy
161
Punte: 10

Neem waar en assesseer die
helfte van die leerders gedurende
hierdie les.

• Kontroleer of hulle die reёls
verstaan deur vrae te vra.
• Verskaf die nodige toerusting.

Kies ’n speletjie Kies een van die
speletjies: Kat en Muis, S.T.O.P, of
Wolf, wolf, hoe laat is dit?

Demonstreer die speletjie met
’nleerder.

Verduidelik die aktiwiteit
• Verduidelik die reёls van die
speletjie wat jy gekies het.

Speel die speletjie
• Die leerders speel.
• Neem waar en assesseer
die leerders.
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DONDERDAG

LUISTER EN PRAAT ASSESSERING 2

15 min

Aanbieding van plakkaat
Assesseer die helfte van die groep vandag en die ander helfte Vrydag.

Sien na:
Sien bladsy
150
Punte: 5

Verduidelik die taak
• Elke groep kry ’n beurt om hul plakkate oor seediere aan die klas te
wys.
• Elke leerder in die groep sê twee of drie sinne oor die plakkaat, deur
een feit te gee wat hulle geleer het.
• Elke leerder moet ’n ander feit oor die seedier gee en ook na die
plakkaat wys soos wat hulle daaroor praat.
• Verduidelik dat die aktiwiteit vir assessering is en dat hulle moet
regop staan en duidelik en hard praat.

AANVANGSKENNIS

’n Uitstappie strand toe

Bestaande kennis
• Wat het met Jakob in die Hardopleesstorie gebeur?

BL 146
15 min

Lees die bladsy
• Wat sien julle in die prent?
• Waarom skree die onderwyser?
• Hoe kan ons onsself veilig hou?
Doen die aktiwiteit
• Skryf ’n sin oor hoe om by die strand veilig te wees.

KLANKE

Kies en skryf die woord wat pas
by die prent

Oefen om letters vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sê die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 147
15 min

Doen die aktiwiteit
• Loop deur die klas en gee ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Woordeskat en Taal

Flitskaarte
• Wys en lees elke woord.
• Vind en wys na die woord in die LAB.
• Plaas die flitskaarte op die woordmuur en lees dit weer.
Sinstrook
• Lees die sinstrook op bladsy 142 in die LAB.
• Watter woorde wys dat dit nou besig is om te gebeur? (is, keer)
• Wat sou ons sê as dit in die verlede tyd was? (was, gekeer)
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15 min

DONDERDAG

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 2

BL 148

Geskrewe leesbegrip
Inleiding
• Verduidelik dat die aktiwiteit vir assessering is.

15 min

Hersiening
• Lees weer die teks Riviere en damme in Suid-Afrika.
Sien na:
Sien bladsy
152
Punte: 10

Beantwoord die vrae
• Die leerders werk individueel om die begripsvrae wat op die teks
gebasseer is te antwoord.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif en Onafhanklike werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike Werk wat op die bord geskryf is,
bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
• Doen Lees- en Begripassessering met een GBL-groep per dag. 5 min

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 1
Sien na:
Sien bladsy
152
Punte: 10

•
•
•
•

Groep D

+
30 min

Die leerders fluister-lees ’n storie uit hul storieboek.
Roep hulle een vir een om te luister hoe hulle lees.
Luister vir een tot twee minute na elke kind se lees.
Vra vrae om te kontroleer of hulle verstaan wat hulle lees.

UITVOERENDE KUNSTE ASSESSERING 2

30 min

Uitvoering van tonele uit die storie
Inleiding
• Herinner die leerders aan die toneel wat hulle die vorige dag
geoefen het.

Sien na:
Sien bladsy
160
Punte: 5

Voer op
• Laat een groep op ’n keer optree.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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VRYDAG

MONDELING

Oseane

BL 143

Die grootste en diepste oseaan is die Stille Oseaan. Australiё is
in die Stille Oseaan geleё. Die Atlantiese Oseaan is die tweede
grootste oseaan, gevolg deur die Indiese Oseaan. Die Suidelike
en Arktiese Oseane is die twee kleinste oseane.

15 min

Suid-Afrika word begrens deur die Indiese en Atlantiese
Oseane. Hulle ontmoet by Kaap Agulhas in die Wes-Kaap.
Die Indiese Oseaan is warmer as die Atlantiese Oseaan.
Weet julle waar die sout in die oseane vandaan kom? Die meeste
kom van rotse op die land. Dit beland in die see deur riviere.
Pare
• Vertel wat jy uitgevind het.
Klas
• Deel en verskaf meer inligting. Wys die oseane op ’n aardbol
indien moontlik.

AANVANGSKENNIS

Oseane

Skryf en teken wat jy uitgevind het
• Skryf een ding neer wat jy geleer het.
• Teken ’n prent.

KLANKE ASSESSERING 2
Diktee: frokkie drink vlooi haai koei

BL 149
15 min

BL 150
15 min

Lees die woorde vir diktee
• Spreek elke woord duidelik en stadig uit.
• Herhaal dit slegs een keer.

Sien na:
Sien bladsy
151
Punte: 5

Skryf
• Gee die leerders tyd om elke woord te skryf.
• Hulle moet dit in hul beste handskrif doen.
Neem die boeke in om te merk

SKRYF

’n Klasuitstappie

Dinkskrum
• Lees weer die Gedeelde Skryf van Dinsdag.
• Die leerders kies hul eie karakters vir ’n nuwe storie.
Lees
• Lees die begin van die sinne vir en saam met die leerders.
Skryf
• Die leerders skryf hul eie storie deur die skryfraam te voltooi.
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BL 151
15 Min

VRYDAG
ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPSBEGELEIDE LEES
Handskrif en Onafhanklike werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike Werk wat op die bord geskryf is,
bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
• Doen Lees- en Begripassessering met een GBL-groep per dag. 5 min

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 1
Sien na:
Sien bladsy
152
Punte: 10

Groep E

+
30 min

• Die leerders fluister-lees ’n storie uit hul storieboek of
gegradeerde leesboek.
• Roep hulle een vir een om te luister hoe hulle lees.
• Luister vir een tot twee minute na elke kind se lees.
• Vra vrae om te kontroleer of hulle verstaan wat hulle lees.

LUISTER EN PRAAT ASSESSERING 2

15 min

Aanbieding van plakkaat (vervolg)
Assesseer die oorblywende helfte van die groepe.

Sien na:
Sien bladsy
150
Punte: 5

Verduidelik die taak
• Elke groep kry ’n beurt om hul plakkate oor seediere aan die
klas te wys.
• Elke leerder in die groep sê twee of drie sinne oor die plakkaat,
deur een feit te gee wat hulle geleer het.
• Elke leerder moet ’n ander feit oor die seedier gee en ook na
die plakkaat wys soos wat hulle daaroor praat.
• Verduidelik dat die aktiwiteit vir assessering is en dat hulle
moet regop staan en duidelik en hard praat.

LIGGAAMSOPVOEDING ASSESSERING 2

30 min

Speel ’n speletjie (vervolg)
Neem waar en assesseer die helfte van die leerders gedurende
hierdie les.
Kies ’n speletjie Kies een van die speletjies: Kat en Muis, S.T.O.P,
of Wolf, Wolf, hoe laat is dit?

Sien na:
Sien bladsy
161
Punte: 10

Verduidelik die aktiwiteit
• Verduidelik die reёls van die speletjie wat jy gekies het.
• Kontroleer of hulle die reёls verstaan deur vrae te vra.
• Verskaf die nodige toerusting.
Demonstreer die speletjie met ’n leerder.
Speel die speletjie
• Die leerders speel.
• Neem waar en assesseer die leerders.
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WEEK 9 • DIERE SE HUISE

OORSIG VAN DIE WEEK

Diere se huise
Die tema vir die week is Diere se huise. Die leerders gaan na verskillende tipes dierehuise kyk, maar
meer spesifiek na hoe bye hul korwe bou en swaeltjies hul nessies bou.
Die leerders lees ’n storie met ŉ les, werk met sinne en woorde, skryf ’n feitelike teks en ’n storie, en skep
saam ’n boek waarin elke leerder ’n bladsy bydra.
Hierdie week is die fokus op die gl- en gr-klank. Aktiwiteite sluit in die lees en bou van woorde wat met
die gl- en gr-klank begin, die bou van sinne met gl- en gr-woorde, spoedlees van woorde en lees saam
met ’n maat.
In Skeppende Kunste fokus alle lesse op bye. In Visuele Kunste versier die leerders heksagone
(seshoeke) om ’n mosaïekagtige plakkaat te maak deur hul heksegone (seshoeke) aanmekaar te plak.

VIDEO

5 min

KYK NOU
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WEEK 9
VOORBEREIDING
Flitskaarte

by

byekorf

stuifmeel

nektar

heuning

Sinstrook

Die seuns het die swaeltjies se nes
onder die skool se dak gevind.
ONAFHANKLIKE TAKE

1

Lees in pare LAB bladsy 175

2

Handskrif 1 gr gl gr gl

3

Handskrif 2 Die groot seun groet met ’n glimlag.

4

Handskrif 3 byekorf varkhok nes web

5

DBO-werkboek vir Huistaal Boek 1 bladsy 102

6

DBO-werkboek vir Huistaal Boek 1 bladsy 103

7

DBO Lewensvaardighede Bladsye 58–59

8

Woordeboek

by

byekorf

stuifmeel

nektar heuning

BENODIGHEDE VIR AKTIWITEITE
• Kryte, viltpenne, skêre, gom en plakkaatpapier
• Toerusting vir Ligaamsopvoedingsaktiwiteite

133

WEEK 9 • DIERE SE HUISE

Die seuns, die meisies
en die swaeltjies se nes

Swaeltjies is klein voёltjies. Hulle vlieg baie. Hulle soek na veilige plekke
om hul nessies te bou. Hulle bou hul nessies met modder.
Die seuns het ’n swaeltjienes onder die skool se dak gevind. “Kyk daar’s
’n swaeltjienes,” het Jakob gesê. ”Jakob het klippe na die nes gegooi.
“Probeer jy, Sipho,” het hy gesê. “Jy kan nie hard gooi nie. En jy kan ook
nie hard gooi nie, Amos. En jy kan ook nie hard gooi nie, Simson.”
“Ek kan hard gooi,”het Amos gesê, en ’n klip opgetel en dit gegooi.
Dit het die swaeltjies se nes getref. ’n Stuk van die nes het afgeval.
Die swaeltjies het al kwetterend in die rondte begin vlieg.
“Hou op, hou op!” het Dora geskree.
“Hou nou op!” het Ayanda geskree.
“Moet ons vir Juffrou gaan roep?” het Dora saggies vir Ayanda gevra.
“Hulle gaan sê ons is klikkers,” het Ayanda gesê en begin huil.
“Ha!” het Jakob gesê, “goeie gooi, Amos! Jy kan nie só gooi nie, Sipho.
En jy ook nie, Simson. Julle is swak seuntjies!”
Simson en Sipho het klippe na die nes gegooi, maar dit nie raak
gegooi nie.
Die swaeltjies het al harder gekwetter terwyl hulle rondgevlieg het.
Ayanda het ook gehuil.
Die swaeltjies en Ayanda het so hard gekwetter en gehuil dat die juffrou
uitgekom het. Sy het gesien wat die seuns besig was om te doen.
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VRAE + WOORDESKAT

Het julle al ’n voëlnes onder
’n gebou se dak gesien?
Hulle is gewoonlik aan die
buitekant, tussen die dak
en die muur van die huis.
Kan julle ’n ander storie
onthou waar Jakob ook die
seuns iets verkeerds laat
doen het? Wat noem ons
iemand soos Jakob?
Waarom, dink julle, het die
voëls so gekwetter?
Hoe, dink julle, het Dora en
Ayanda gevoel?
klikker – iemand wat
ander vertel van dinge
wat mense doen
Is Jakob besig om ’n boelie
te wees? Hoe weet julle dit?
Hoe, dink julle, het Sipho,
Amos en Simson gevoel?
Was dit reg van hulle om
na Jakob te luister?

HARDOPLEESSTORIE

“Wat is fout?” het die juffrou gevra. Sy was baie lief vir kinders en
diere en ander lewende wesens. Sy was baie omgekrap.
“Ag nee!” het sy gesê, “wie breek die swaeltjies se nes?”
Jakob het na Amos gewys. “Hy het dit gedoen! Ek het hom gesien! Hy het
’n klip na die nes toe gegooi en dit gebreek.”
“Amos?” het die juffrou gesê, “dis nie hoe ek jou ken nie. Ek is baie
teleurgesteld. Jy is gewoonlik ’n gawe seun. En almal van julle –
weet julle waarom swaeltjies hul neste op ons mure bou.
“Nee,” het die kinders geantwoord.
“Hulle kom na ons, want hulle wil hê dat ons hulle moet beskerm.
Weet julle wat “beskerm” beteken?
“Dit beteken om iets veilig te hou,” het Dora geantwoord.
“Ja,” het die juffrou gesê, “hulle kom na ons vir beskerming. Ons moet na
hulle omsien.”

omgekrap – ’n ander woord
vir kwaad
Waarom probeer Jakob om
vir Amos in die moeilikheid
te bring?

teleurgesteld – hartseer
omdat iemand iets gedoen
het wat jy nie van hulle
verwag nie
Dink julle die juffrou glo dat
Amos klippe sou gegooi
het, tensy iemand hom dit
laat doen het? Watter soort
seuntjie dink sy is Amos?
beskerm – veilig te hou

“Ouma sê swaeltjies bring vir ons geluk,” het Sipho gesê, “veral wanneer
hulle in jou huis in vlieg.”
“Dis waar,” het Ayanda gesê, “en dit bring ongeluk as julle hul neste breek.
My oom het ’n swaeltjie se nes gebreek en die volgende dag het hy op ’n
bierbottel getrap, geval en sy been gebreek.”
Amos was verleё. “Ek wil na die swaeltjies omsien,” het hy gesê.
“Ek is so jammer dat ek die nes gebreek het.”
Die swaeltjies het modder in hul snawels gaan haal om hul nes
reg te maak.

Is hierdie feite? Dit is wat
ons noem bygelowe noem –
dit beteken dat baie mense
dit glo, maar dat daar geen
feite is om dit te bewys nie.
verleë – skaam voel oor iets
wat jy verkeerd gedoen het

Elke oggend het die kinders gehardloop om na die nes te gaan kyk. Hulle
het vir die ander kinders gesê om nie die nes te breek nie. Almal het
begin om die swaeltjies dop te hou terwyl hulle modder in hul snawels
gebring het om hul nessie reg te maak.
Hulle het ook gesien hoe die swaeltjies gras en vere in die nes sit.
“Hulle maak ’n bed vir hul kleintjies,” het die juffrou gesê, “net soos jul
mammas en oumas vir julle beddens maak. Nou sal hulle hul eiers lê.”

Waarom, dink julle, het hulle
kos in die nes ingeneem?

Na twee weke het die kinders gesien hoe die swaeltjies rysmiere nes
toe neem.
“Die babaswaeltjies het uitgebroei!” het Amos uitgeroep. Tydens pouse
het hy langs die nes gesit om seker te maak dat niemand dit breek nie.

uitbroei – uit die eier kom

Op ’n dag het die babaswaeltjies uitgevlieg. Amos was baie gelukkig.
“Hulle is nou soos my familie,” het hy gesê.
“Ja,” het Ayanda gesê, “en jy het na hulle omgesien, sodat jy geen ongeluk
sal hê nie. My oom se been is steeds seer omdat hy ’n swaeltjie se nes
gebreek het.”
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MAANDAG

HARDOPLEES

Die seuns, die meisies en
die swaeltjies se nes

Voor lees
• Vra aan die leerders of hulle al ooit ’n swaeltjienes van
modder teen ’n huis se muur gesien het.

OG BL
134–135
15 min

Lees Lees die teks hardop en vra die vrae.
Na lees
• Waarom het Amos probeer om die swaeltjies se nes te
breek?
• Waarom bou swaeltjies hulle neste naby mense?
• Is dit waar dat wanneer jy na swaeltjies omsien dit vir jou
geluk sal bring?

AANVANGSKENNIS

Bye en byekorwe

Bestaande kennis
• Wat het ons reeds hierdie kwartaal van bye geleer?

BL 160
15 min

Lees die bladsy
• Kyk na die prente en lees die teks.
Bespreek die vrae
• Wat word bye se huise genoem? Waarvan is die heuningkoek
gemaak?
• Watter vorm is die heuningkoek? Wat hou die bye in die
heuningkoek?

KLANKE

Die gl- en gr-klank

Stel die klank bekend
• Luister na en sê die klank.
• Hou jou mond dop.

BL 161
15 min

Identifiseer woorde met die klank
• Die leerders kan nog woorde gee.
Pare Lees die woorde.
Lees die sin
Skryf die sin

LEES

Die seuns, die meisies en die
swaeltjies se nes

Prentloop
Lees die hele storie vir en saam met die leerders

BL
154–159
15 min

Begriplees
• Op bladsy 154, wys na die woorde wat vir ons sê waar die swaeltjies se
nes was.
• Op bladsy 155, wys na die woorde wat vir ons sê hoe die mense gevoel
het.
• Op bladsy 156, wys na die woord wat vir ons sê waarom swaeltjies hul
neste naby mense bou.
• Op bladsy 157, wys na die woord wat vir ons sê hoe Amos gevoel het
toe die onderwyser kwaad was.
• Op bladsy 158, wys na die woord wat dieselfde as “regmaak” beteken.
• Op bladsy 159, wys na die woord wat vir ons sê dat babaswaeltjies uit
die eiers gekom het.
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MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 162

Pare
• Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

15 min

Individueel
• Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kontroleer ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Stel hierdie week se Onafhanklike take wat op die bord
geskryf is, bekend.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

5 min
+
30 min

GBL: Eerste lees vir Groep A en B
• Stel die storie bekend/die bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop. Die
onderwyser vra dan begripsvrae.

VISUELE KUNSTE

Heksagoon-plakkaat

BL 199
30 min

Bespreek
• Kyk na patrone deur verskillende tone van dieselfde kleur te gebruik.
• Gebruik dik en dun lyne.
Maak patrone
• Die leerders gaan ’n heksagoon-plakkaat met ander leerders in hul
groep maak.
• Vir voorbereiding gebruik hulle viltpenne of kryte om hul heksagone
met patrone te versier.
• Bêre die bladsye veilig om op Dinsdag te voltooi.

LIGGAAMSOPVOEDING

Inleiding

30 min

Berei voor
• Kies vier verskillende aktiwiteite op bladsy 19 vir die week.
• Berei die toerusting voor.
• Verdeel die klas in vier groepe vir die week.
Stel aktiwiteitstasies bekend
• Wys die toerusting en verduidelik die vier aktiwiteite vir die week.
• Die leerders rolspel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit
• Die leerders speel ’n speletjie, soos vang mekaar,
Krappe-en-Kraaie, wegkruipertjie.
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DINSDAG

WELSYN

Oplettende ek

15 min

• Die eerders sit gemaklik met hul wysvingers van albei hande
voor hul monde.
• Hulle asem in vir ’n telling van vyf. Asem uit en terselfdertyd
rol hulle hul vingers rondom mekaar. Luister vir die “swiesj”geluid.
• Hulle maak hul oё oop en vertel vir mekaar hoe hulle voel.
• Gesels oor waaraan die geluid hulle laat dink het.

AANVANGSKENNIS

Feite oor bye

Hersien
• Hersien wat die leerders reeds van bye weet – gebruik die
kennis van dit wat hulle vroeёr in die kwartaal en die vorige
dag geleer het.

BL 163
15 min

Skryf
• Die leerders skryf een feit oor bye in elke sel van die
heuningkoek.
Deel
• Die leerders deel hul feite met ’n maat.

KLANKE

Kies die korrekte woord

Oefen om klanke vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sê die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 164
15 min

Doen die aktiwiteit
• Stap deur die klas en bied ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Sinsbou
• Waar? onder die skool
se dak
• Wat gedoen? gevind

Lees saam
• Wat sê die woord “se” vir ons?
(dit behoort aan, dis hulle s’n)
• Wat sien ons aan die einde van
die sin?

Skryf die woorde in die regte
volgorde om ŉ sin te maak

Vra vrae en knip die woord/
woordgroepe af
• Wie? die seuns
• Het wat? die swaeltjies se nes
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BL 197

Knip uit
• Die leerders knip die sinstrook
op bladsy 197 uit.

15 min

Plak die sinne in
• Die leerders plak hul sinne op
bladsy 165 in die LAB.

DINSDAG

GEDEELDE SKRYF

Skryf ’n storie

Inleiding
• Hersien die storie oor die
swaeltjies se nes.
• Die leerders maak beurte om
die storie in die regte volgorde
oor te vertel.
Wys die skryfraam
• Titel
• Beginsin
• Volgorde van gebeure
• Slot

15 min

Dinkskrum
• Wat sal die meisies doen?
Bv.: probeer om ’n spinnekop
se web te breek, trap op ŉ
miernes, ens.
• Wat sal die seuns doen?
• Wat sal die onderwyser sê?
• Hoe sal hulle die probleem
oplos?
Gedeelde Skryf
• Gebruik die leerders se idee
om die skryfraam te voltooi.

Die meisies, die seuns
en die ________________
Eendag _______________
Die meisies ___________
Die seuns het _________
gevoel
Die onderwyser
het gesê ______________
Hulle het almal _______
_______________________

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
5 min
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
+
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike take wat op bord geskryf
is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.

30 min

GBL: Eerste lees vir Groep C en D
• Stel die storie bekend/bou van die storie soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop vir
begripsvrae deur die onderwyser.

VISUELE KUNSTE

Heksagoon-plakkaat

30 min

Knip
• Die leerders knip hul heksagone versigtig uit en maak seker die
vorm bly dieselfde.
Groepwerk
• Die leerders sit hul heksagoonvorms bymekaar om ’n pragtige
patroon te vorm.
• Hulle plak dit op ’n groot vel papier met geen gapings tussen-in nie.
Wys
Assesseer self
• Voltooi rubriek op bladsy 165 in die LAB.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwitiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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WOENSDAG

WELSYN

Ek dink, ek voel …

15 min

Vraag
• Hoe voel julle wanneer julle of iemand anders iets lewendigs
(’n voёl, ’n mier, ’n by ens.) seermaak?
Pare
• Bespreek die vraag.
Deel
• Kies een of twee leerders om hul menings met die klas te deel
(gee aan elke leerder ’n kans deur die loop van die kwartaal).

AANVANGSKENNIS

Diere wat hul huise
saam dra

Bestaande kennis
• Vra die leerders of hulle enige diere ken wat hul huise saam
met hulle dra, bv. ŉ slak, skilpad, klipmossel of mossel, ens.

BL 166
15 min

Bespreek en lees
• Bespreek die prent en lees die teks aan die leerders.
• Waar gaan jy die antwoorde kry?
• Die leerders doen navorsing tuis en bring hul antwoorde
Vrydag klas toe.

KLANKE

Woordfamilies: gl- en gr-

Stel bekend
• Luister na en sê die klank.
• Lees die voorbeeldwoord.

BL 167
15 min

Bou woorde
• Bou ’n paar woorde met die klank en sê dit.
Op jou eie en in pare
• Die leerders bou nog rymwoorde.
• Die leerders sê al die rymwoorde vir hul maat.
• Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

Die seuns, die meisies en die
swaeltjies se nes

Lees saam
• Lees die storie Die seuns, die meisie en die swaeltjies se nes
vir en saam met die leerders.
Lees in groepe
• In groepe van drie, maak beurte om twee bladsye te lees.
Lees onafhanklik
• Die leerders fluister-lees die eerste drie bladsye van
die storie.
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BL
154–159
15 min

WOENSDAG

SKRYF

Diere se huise

BL 168

Hersien agtergrondkennis Bespreek
verskillende dierehuise.
Dinkskrum woordeskat
• Name van diere, bv. by, swaeltjie, mier.
• Dierehuise, bv. byekorf, nes,
miershoop.
Skryf
• Die leerders voltooi die skryfraam
met ’n titel, hoofgedagtesin en
besonderhede. Hulle skryf vier tot
vyf sinne.

• Die leerders
illustreer die
paragraaf.

15 min

Kopieer die bladsye
• Kopieer of gee vir die
leerders ŉ vel skoon
papier om ’n afdruk van
hul skryfwerk te maak.
• Kram die bladsye
aanmekaar om ’n
verwysingsboek vir die
leeshoekie te maak.

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
5 min
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
+
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike take wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
GBL: Eerste lees vir Groep E
• Stel die storie bekend/bou van die storie
soos benodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
• Die leerders moet aan die einde van elke
bladsy stop. Die onderwyser vra begripsvrae.

UITVOERENDE KUNSTE
Warm op
• Die leerders maak die geluide
van die verskillende diere
waarvan hulle geleer het,
bv. bye zoem, voёltjies tjirp,
paddas kwaak, walvis sing
(fluit).
Beweeg op verskillende
maniere
• Gee verskillende instruksies,
bv.: beweeg soos ’n by wat na
die byekorf terugkeer, beweeg
soos ’n mier wat na die
miershoop terugskarrel met

LIGGAAMSOPVOEDING

30 min

Tweede lees vir Groep A
• Lees die storie weer hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n
maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

Rolspel

30 min

kos, beweeg soos ’n voёltjie
wat na die nes terugvlieg,
beweeg soos ’n skilpad wat
stadig beweeg, beweeg soos
’n slak wat op die grond
beweeg.
• Die leerders maak beurte om
verskillende bewegings vir die
klas voor te stel.
Koel af
• Die leerders beweeg soos
voёls wat na hul neste
terugkeer, gaan sit en slaap.

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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DONDERDAG

MONDELING

Sing/Resiteer

Die miere marsjeer
twee-twee
op soek na kos,
op soek na kos.

Marsjeer na die
miershoop
twee-twee,
twee-twee.

Hulle kry ’n paar blare, ’n
paar sade en krummels
en neem dit huis toe,
en neem dit huis toe.

Om die kos daar te berg
onder die grond,
onder die grond.

AANVANGSKENNIS

15 min

Maak gereed vir winter
veilig in hul miershoop,
veilig in hul miershoop.

Gee om vir lewende diere

Bestaande kennis
• Wat het Amos geleer omtrent die omgee vir die swaeltjies?
Wat het hy gedoen?

BL 169
15 min

Lees die bladsy
• Wat sien julle in die prent?
• Wat doen die kinders?
• Wie gee om vir die voёls?
Doen die aktiwiteit
• Dink aan maniere hoe ons vir diere kan omgee.
• Skryf een idee langs elke kolpunt.

KLANKE

Skryf jou eie sin

Oefen om letters vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sê die klank van die letter.
• Herhaal. Behou die pas.

BL 170
15 min

Doen die aktiwiteit
• Loop deur die klas en gee ondersteuning waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na

LEES

Woordeskat en Taal

Flitskaarte
• Wys en lees elke woord.
• Vind en wys na die woorde in die LAB.
• Plaas die woord op die woordmuur en lees dit weer.
Sinstrook
• Lees die sinstrook op bladsy 165 in die LAB.
• Watter woorde sê vir ons waar die nes was. (onder die dak)
• Watter ander woorde soos onder kan ons gebruik? (bo-op,
langs, agter, ens)
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15 min

DONDERDAG

SKRYF

Geskrewe begrip

Hersiening
• Lees weer die storie Die seuns, die meisies en die swaeltjies
se nes.

BL 171
15 min

Antwoord die vrae
Kontroleer die antwoorde saam

ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike take wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep B en C
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

UITVOERENDE KUNSTE

Sing saam

30 min

Warm stemme op
• Maak verskillende geluide deur die tong, lippe en die kaak
te beweeg.
Sing
• Kies ’n tradisionele of gewilde liedjie.
• Die leerders sing dit met aksies en dinamiek (hard/sag,
vinnig/stadig).
Koel af
• Die leerders neurie die liedjie deur geslote lippe.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwitiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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VRYDAG

MONDELING Diere wat hul huise hul saam dra
Skilpaaie is oeroue diere. Hulle bestaan al vir meer as 200 miljoen
jaar. Die meeste skilpaaie leef vir ’n baie lang tyd. Skilpaaie ouer
as 100 jaar kan op baie plekke gevind word. In Durban is daar ’n
skilpad wat meer as 110 jaar oud is. Sy naam is Admiraal en hy
woon in die Mitchell Park-dieretuin. Party soorte skilpaaie raak
baie groot. In die Seychelles is daar reuse-skilpaaie wat meer as
400 kg weeg en 1,3 meter lank is.

BL 166
15 min

Pare:
• Vertel wat jy uitgevind het.
Gee terugvoering en bespreek

AANVANGSKENNIS

Diere wat hul huise
saam dra

Skryf en teken wat jy uitgevind het
• Skryf een ding neer wat jy geleer het.
• Teken ’n prent.

KLANKE

Spoedlees woorde

BL 172
15 min

BL 173

15 min
Pare lees die woorde
• Die leerder lees vir 1 minuut vir ’n maat.
• Die onderwyser hou tyd.
• Omkring die woord wat laaste gelees is. Die maat tel die woorde
wat verkeerd gelees is.
• Elke leerder kry drie beurte.

Tel die woorde
• Kies die beste poging. Trek enige woorde wat verkeerd gelees is, af.
• Die leerders skryf hul beste telling op die lyn.
• Wys uit dat jy meer woorde lees met meer oefening.

SKRYF

Skryf ’n storie

Dinkskrum
• Lees weer die Gedeelde Skryf-storie van Dinsdag.
• Die leerders kies hul eie karakters vir ’n nuwe storie.
Skryf
• Die leerders voltooi die skryfraam met hul eie storie.

144

BL 174
15 min

VRYDAG
ONAFHANKLIKE WERK EN GROEPBEGELEIDE LEES
Handskrif
• Kyk na ŉ paar handskrifboeke en gee terugvoering.
• Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet
oefen, en om hul beste letter te identifiseer.
Onafhanklike Werk
• Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op die bord
geskryf is, te voltooi.
• Die leerders doen twee take, tensy hulle GBL doen.

5 min
+
30 min

GBL: Tweede lees vir Groep D en E
• Lees weer die storie hardop saam.
• Die leerders lees die storie saam met ’n maat.
• Die onderwyser luister hoe die leerders lees.

LEES

Kontroleer en gee terugvoering

15 min

Lees in pare
• Die leerders lees hul nuus in pare vir mekaar.
Sien Onafhanklike Werk na
• Gaan saam deur die DBO-werkboekaktiwiteite.
• Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwitiwiteitstasies
• Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
• Die leerders doen die aktiwiteit.
• Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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WEEK 10 • VASLEGGING EN HERSIENING

OORSIG VAN DIE WEEK

Vaslegging en
hersiening
Hierdie is hersieningsweek so daar is geen
gestruktureede daaglikse program nie. Jy sal
voorstelle vir hersieningsaktiwiteite kry wat enige
tyd van die week gedoen kan word.

HERSIENINGSAKTIWITEITE
VIR LUISTER EN PRAAT
• Laat die leerders ’n storie kies wat hulle
graag wil hȇ jy weer vir hulle moet lees.
• Vra daarna een of twee leerders om ’n ander
storie oor te vertel.
• Pare: Vertel ’n gunstelingstorie vir jou maat.
• Sê rympies of gedigte individueel of in klein
groepies op.

HERSIENINGSAKTIWITEITE
VIR LEES
• Lees weer die stories in die LAB wat die
leerders hierdie kwartaal baie geniet het.
• Ruil rolle met die leerders wat die
“onderwysers” kan wees vir verskillende
stories.
• Pare: Lees die sinstroke van elke week.
• Pare: Lees die tekste van elke week se Lees
in pare.
• Onafhanklik: Lees boeke van die leeshoekie/
biblioteek.

HERSIENINGSAKTIWITEITE
VIR KLANKE
• Pare lees weer die woorde op die
klankbladsye.
• Hou ŉ spankompetisie om flitskaarte korrek
te lees.
• Herhaal spoedlees- en diktee-aktiwiteite en
probeer om jou telling te verbeter.
• Maak seker alle Onafhanklike Werk-bladsye
in die LAB is voltooi.
• Kontroleer of dit korrek gedoen is.
• Doen klankaktiwiteite in die DBO-werkboek
vir Huistaal.
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WEEK 10

HERSIENINGSAKTIWITEITE
VIR SKRYF
• Voorsien gelinieerde papier aan die leerders
om ’n storie van hul keuse te skryf.
• Verduidelik aan hulle om onbekende
woorde te klank of om die woorde op die
Woordmuur te gebruik.
• Moedig groepe leerders aan om ’n boek vir
die leeshoekie te maak.
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• Voorsien die leerders van kunsvoorrade soos
kryte, viltpenne en papier van verskillende
groottes of kleure.
• Laat die leerders kies wat hulle graag wil
teken.
• Laat die leerders hul werk aan die groep of
klas wys en verduidelik wat hulle gekies het
om te teken.

AKTIWITEITE VIR
LIGGAAMSOPVOEDING
• Speel tradisionele speletjies.
• Hou ’n sportdag met spanne wat teen
mekaar meeding. Doen weer die aktiwiteite
van die kwartaal.
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ASSESSERING
GELETTERDHEID – HUISTAAL: BEPLANNING VIR DEURLOPENDE EN
FORMELE ASSESSERING, KWARTAAL 2
• Kurrikulumskakels vir elke week word deur liggekleurde blokkies aangedui.
• Formele assesseringsaktiwiteite word met donkerkleurige blokkies aangedui.
• Informele/deurlopende assessering Merk die blokkies elke week sodra hierdie uitkoms deur die
meerderheid leerders bemeester is.
• Maak ’n aantekening van die leerders wat nog sukkel. Dit is belangrik om die uitkoms weer vir hierdie
leerders te onderrig of om hulle nog oefening daarin te gee.

2

Luister na stories en gedigte en identifiseer die
hoofgedagtes, besonderhede en logiese volgorde
van gebeure.

3

Druk gevoelens uit oor ’n storie of gedig.

4

Gesels oor persoonlike ervaringe.

5

Beantwoord geslote- en oop vrae en gee redes vir
antwoorde.

6

Luister na ingewikkelder instruksies en reageer
gepas.

7

Neem deel aan besprekings en vra vrae om
duidelikheid te kry.

8

Identifiseer ooreenkomste en verskille.

9

Vergelyk en klassifiseer dinge en verduidelik
klassifikasie.

10

Reageer op raaisels en grappe.

KLANKE
1

Leer nuwe klanke.

2

Bou woorde met aangeleerde klanke.

3

Ontwikkel vlotheid in die lees van algemene
woorde.

4

Demonstreer kennis van klanke in diktee.

LEES EN BEGRIP
1

Gebruik sigwoorde, klankkennis, kontekstuele en
struktureel-analitiese dekoderingsvaardighede
tydens lees.

2

Gebruik visuele leidrade om die doel van die
advertensie en die teikengehoor te identifiseer.

3

Lees ’n boek klassikaal saam met die onderwyser
(Gedeelde Lees) en bespreek oorsaak-en-gevolgverwantskappe.

4

Lees met toenemende vlotheid en uitdrukking.

5

Identifiseer sleutelbesonderhede soos
hoofkarakters, en agtergrond in die gelese deel.

6

Lees bekende kinderrympies, gedigte en liedjies as
’n klas saam met die onderwyser (Gedeelde Lees)
en bespreek die verskillende formate.

7

Beantwoord hoër-orde-denkvrae oor die teks wat
gelees is.

8

Spreek ’n mening uit oor wat gelees is.

9

Lees eie en ander se skryfwerk.

10

Lees hardop vir ’n maat.
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3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HERSIENING

Luister met genot na ’n storie.

2

10
HERSIENING

1

1

10

HERSIENING

LUISTER EN PRAAT

ASSESSERING

Skryf klein- en hoofletters korrek en met
selfvertroue in drukskrif.

2

Gebruik korrekte spasiëring tussen woorde in ’n sin.

3

Kopieer en skryf een paragraaf van drie tot vier
reels vanaf ’n gedrukte teks.

4

Kopieer en skryf skryfstukke van verskillende
formate.

SKRYF
1

Neem deel aan besprekings om ’n onderwerp te
kies om oor te skryf.

2

Skryf ’n ekspressiewe teks soos ’n
bedankingskaartjie of ’n brief deur ’n gegewe
formaat te gebruik.

3

Skryf ’n eie storie van minstens een paragraaf (ten
minste vyf sinne) deur ’n skryfraam te gebruik.

4

Skryf een paragraaf (ten minste vyf sinne) oor
persoonlike ervaring of gebeure soos daaglikse
nuus.

5

Skryf en illustreer sinne (vier tot ses sinne) oor
’n onderwerp om ’n bydrae te maak tot die
leeshoekie.

6

Gebruik die skryfproses (beplan, skryf en redigeer).

7

Begin om algemene woorde korrek te spel.

8

Gebruik verlede en teenwoordige tyd korrek.

9

Lees eie skryfstuk vir ’n maat.

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
HERSIENING

1

1

10

HERSIENING

HANDSKRIF

149

150
Sukkel om
die storie in
volgorde oor te
vertel en sukkel
om laer-ordevrae korrek te
beantwoord.

1
Hervertel die
volle storie in
volgorde met
begin, middel,
en einde en
beantwoord
beide laer- en
hoër-ordevrae met
selfvertroue.

Hervertel die
begin, middel
en einde van
die storie en
beantwoord
al die laerorde-vrae en
sommige hoёrorde-vrae.

Hervertel
die begin en
middel van
die storie in
volgorde en
beantwoord al
die laer-ordevrae.

Hervertel die
begin van
die storie en
beantwoord
een of twee van
die vrae.

Bied 2–3 sinne aan wat een feit van ’n seedier beskryf.
Dui die korrekte seewese op die plakkaat aan.
Postuur: Staan regop en kyk na die gehoor.
Stemprojeksie: Duidelik en hoorbaar.

Luister met genot na stories.
Hervertel stories wat alreeds gelees of vertel is.
Vertel eie stories met selfvertroue en in volgorde.
Neem aktief deel en dra by tot storielesse.
Beantwoord vrae oor die storie wat gelees of vertel is.

Neem aktief deel aan klasbesprekings en maak beurte.
Lewer kommentaar op ander se menings/bydraes.
Luister aandagtig na meervoudige instruksies.
Vra vir duidelikheid as hy/sy nie verstaan nie.
Volg instruksies noukeurig.

Totaal

1.
2.
3.
4.
5.

Die leerder:

1.
2.
3.
4.
5.

Die leerder:

KLASKAMERWAARNEMING (Week 1–9)

•
•
•
•

Die leerder:

(Week 8 Donderdag/Vrydag) OG bladsy 128, 131

Voldoen aan 1
maatstaf

1

Voldoen aan 1
maatstaf

1

Voldoen aan 2
maatstawwe

2

Voldoen aan 2
maatstawwe

2

Voldoen aan 3
maatstawwe

3

Voldoen aan 3
maatstawwe

3

Voldoen aan 5
maatstawwe

4

Voldoen aan 5
maatstawwe

4

Praat oor die
onderwerp in
3 uitstekende
sinne deur
die plakkaat
te gebruik.
Postuur en
stemprojeksie
is uitstekend.
Praat oor die
onderwerp in
3 sinne deur
die plakkaat
te gebruik.
Postuur en
stemprojeksie
is goed.

Praat oor
onderwerp
in 2 sinne
deur plakkaat
te gebruik.
Postuur en
stemprojeksie
is voldoende.

Praat oor die
onderwerp in
slegs 1 sin deur
die plakkaat
te gebruik.
Postuur en
stemprojeksie
is swak.

Praat oor die
onderwerp
in slegs 2–3
woorde. Verwys
nie na die
plakkaat nie.
Postuur en
stem projeksie
is swak.

20 punte

Voldoen aan 5
maatstawwe

5

Voldoen aan 5
maatstawwe

5

10 punte

5

4

3

2

1

5 punte

5

4

3

5 punte

2

LUISTER EN PRAAT Formele Assesseringsaktiwiteit 2: Aanbieding van plakkaat

• Hervertel die storie van Hoe Sebra sy strepe gekry het in
volgorde met begin, middel en einde.
• Beantwoord laer-orde-vrae korrek.
• Beantwoord hoër-orde-vrae met redes.

Die leerder:

(Week 6 Dinsdag/Woensdag/Donderdag) OG bladsy 96, 98, 100

LUISTER EN PRAAT Formele Assesseringsaktiwiteit 1 Luister na ’n storie om te geniet

ASSESSERING

LUISTER EN PRAAT Assesseringsrubrieke en Kontrolelyste

druiwe
fluitjie
saai
kooi
frikkadel

1.
2.
3.
4.
5.

Totaal

1. Bou woorde met aangeleerde klanke (LABaktiwiteite).
2. Lees woorde deur klankkennis te gebruik.
3. Gebruik klankkennis in skryf.
4. Spel woorde korrek in diktee-aktiwiteite.
5. Toon toenemende vlotheid (akkuraatheid en spoed)
in spoedlees van woorde.

The learner:

(Week 1–9)

KLASKAMERWAARNEMING

1 punt vir elke korrekte antwoord:
1. frokkie
2. drink
3. vlooi
4. haai
5. koei

LAB bladsy 150, OG bladsy 130

(Week 8 Vrydag)

KLANKE Formele Assesseringsaktiwiteit 1: Diktee

-ooi
-aai
-eeu
dr-oei

1.
2.
3.
4.
5.

LAB bladsy 141, OG bladsy 124

(Week 8 Dinsdag)

KLANKE Formele Assesseringsaktiwiteit 1: Skryf klanke

Voldoen aan 1
maatstaf

1

Voldoen aan 2
maatstawwe

2

Voldoen aan 3
maatstawwe

3

Voldoen aan 5
maatstawwe

4

20 punte

Voldoen aan 5
maatstawwe

5

5 punte

5 punte

10 punte

ASSESSERING

KLANKE Assesseringsrubrieke en Kontrolelyste

151

152
Nie in staat om
die storie vanaf
visuele leidrade te
voorspel nie.
Lees uit eie
boek ’n teks van
1–2 lyne met
ondersteuning
van onderwyser.
Is nie in staat
om enige vrae
te beantwoord
of karakters te
identifiseer nie.

2

Totaal

1. Luister aandagtig en vra en beantwoord
vrae gedurende Gedeelde Lees.
2. Identifiseer woorde/woordgroepe
gedurende Sinsbou en is in staat om die
regte woorde uit te knip.
3. Is in staat om die sin sonder hulp weer
korrek saam te stel.
4. Lees die storie in klein groepies en
onafhanklik.
5. Skryf woordeskat van die storie in
persoonlike Woordeboek.

Die leerder:

KLASKAMERWAARNEMING (Week 1–9)

1 punt vir elke korrekte antwoord:
1. Riviere – vars, ja; Damme – vars, ja (4 punte)
2. beton, klippe, grond (2 punte)
3. die regering, boere (2 punte)
4. Leerder se eie antwoord (2 punte)
1
Voldoen aan 1
maatstaf

(Week 8 Donderdag) LAB bladsy 148, OG bladsy 129

4

Voldoen aan 2
maatstawwe

2

Kan gedeeltelik
die storie vanaf
visuele leidrade
voorspel.
Lees woord vir
woord ’n teks
van 3–4 lyne en
reageer korrek
op 1–2 laerordevrae en
kan agtergrond
identifiseer.

LEES Formele Assesseringsaktiwiteit 2: Geskrewe Begripsaktiwiteit

• Lees hardop vir onderwyser vir 1–2 minute.
• Gebruik visuele leidrade vir voorspelling.
• Herken sigwoorde en dekodeer woorde
deur klanke en kontekstuele analises te
gebruik.
• Lees vlot en met uitdrukking.
• Reageer op ten minste 3 vrae (beide laer- en
hoër-orde-vrae).
• Is in staat om karakters en agtergrond te
identifiseer.

Die leerder:

(Week 8 Maandag tot Vrydag) OG bladsy 123, 125, 127, 129, 131

LEES Formele Assesseringsaktiwiteit 1: Mondeling Lees (GBL)

Voldoen aan 3
maatstawwe

3

Voldoen aan 4
maatstawwe

4

Kan die storie
vanaf visuele
leidrade voorspel.
Lees vlot en met
uitdrukking uit
eie leesboek ’n
teks van meer as
10 lyne en reageer
korrek op 3 laeren hoër-ordevrae.
Kan
besonderhede
oor karakters en
agtergrond gee.

Kan die storie
vanaf visuele
leidrade voorspel.
Lees vlot uit eie
leesboek ’n teks
van 7–8 lyne en
reageer korrek op
3 laer- en hoërordevrae.
Kan karakters
en agtergrond
identifiseer.

Kan die meeste
van die storie
vanaf visuele
leidrade voorspel.
Lees hardop uit
eie leesboek ’n
teks van 5-6 lyne
en reageer korrek
op 3 laer-ordevrae.
Kan karakters
en agtergrond
identifiseer.

5

25 punte

Voldoen aan 5
maatstawwe

5 punte

10 punte

10

8

6

10 punte

ASSESSERING

LEES EN BEGRIP Assesseringsrubrieke en Kontrolelyste

Totaal

1. Korrekte potloodgreep en plasing van
skryfmateriaal.
2. Vorm 26 klein- en hoofletters korrek.
3. Skryf en gebruik leestekens: punte,
vraagtekens, kommas.
4. Skryf woorde met die korrekte spasiëring
tussen letters en woorde.
5. Kopieer en skryf twee of meer sinne netjies
en leesbaar.

Die leerder:

(Week 1–9)

KLASKAMERWAARNEMING

• Skryf 2–3 kort sinne en gee aandag aan
rigting, korrekte lettervorming van beide
hoof- en kleinletters, grootte en spasiëring
binne die lyne.
• Gebruik leestekens bv. punte, vraagtekens,
kommas, aanhalingstekens, uitroeptekens
korrek.
• Skryf woorde op die lyne.

Die leerder:

LAB bladsy 108, OG bladsy 103

(Week 6 Vrydag)

HANDSKRIF Formele Assesseringsaktiwiteit 1

Voldoen aan 1
maatstaf

1
Voldoen aan 2
maatstawwe

2
Voldoen aan 3
maatstawwe

3

Voldoen aan 4
maatstawwe

4

10 punte

Voldoen aan 5
maatstawwe

5

Kan 3 en meer
kort sinne met
leestekens skryf,
aandag word ook
versigtig gegee
aan korrekte
lettervorming en
grootte, spasiëring
tussen woorde kan
waargeneem word.

Kan 2 kort sinne
met leestekens
skryf, aandag
word versigtig
aan korrekte
lettervorming
gegee en
spasiëring tussen
woorde kan
waargeneem
word.

Kan 1 kort sin
met leestekens
skryf, aandag
word ook aan
lettervorming
gegee, maar
spasiëring
tussen woorde
kan nie
waargeneem
word nie.

Kan 1 kort sin met
leestekens skryf,
maar korrekte
lettervorming,
spasiëring tussen
woorde en grootte
van letters word
nie waargeneem
nie.

Het
ondersteuning
nodig met
die skryf van
1 kort sin met
leestekens.

5 punte

5

4

3

2

1

5 punte

ASSESSERING

HANDSKRIF Assesseringsrubriek en Kontrolelyste

153

154
2
Sukkel om die
skryfraam te voltooi en
gebruik nie die tema
se woordeskat nie.
Gebruik nie leestekens
korrek nie.
Tekening hou nie
verband met die storie
nie.

Totaal

• Skryf ’n dankie-sê-briefie deur die skryfraam te
gebruik.
• Gebruik korrekte groetvorme.
• Gebruik hoofletters en korrekte leestekens.

Die leerder:

LAB page 145, TG page 127

(Week 8 Wednesday)

2

Sukkel om die
skryfraam onafhanklik
te voltooi.
Die brief hou nie
verband met die
onderwerp nie.
Groetvorme word nie
korrek gebruik nie.

1

Probeer om die skryfraam
te voltooi.
Die brief hou gedeeltelik
verband met die
onderwerp.
Groetvorme word korrek
gebruik.

2

2
Voltooi die skryfraam, maar
woordeskat is beperk.
Gebruik tydsvorme korrek.
Tekening hou gedeeltelik
verband met die
onderwerp.

1

Probeer om die skryfraam
te voltooi, maar gebruik nie
die oorspronklike idees of
woordeskat nie.
Gebruik sommige
leestekens korrek.
Tekening hou gedeeltelik
verband met die storie.

4

Probeer om 2 sinne oor eie
nuus te skryf, maar gebruik
hoofletters foutiewelik.

Sukkel om die
skryfraam onafhanklik
te voltooi.
Tekening hou
nie verband met
onderwerp nie.
Tydsvorme is
verwarrend.

WRITING Formal Assessment Activity 4: Write a letter

• Skryf ’n paragraaf oor varswaterwesens deur die
skryfraam te gebruik.
• Gebruik hoofletters en leestekens korrek.
• Skryf in die teenwoordigetyd.
• Illustreer die paragraaf met ’n gepaste tekening.

Die leerder:

(Week 7 Woensdag) LAB bladsy 130, OG 113

SKRYF Formele Assesseringsaktiwiteit 3: Skryf ’n paragraaf

• Skryf ’n oorspronklike storie (skryfraam) deur die
temawoordeskat te gebruik.
• Gebruik hoofletters(aan die begin van ’n sin
asook vir eiename) en korrekte leestekens (punte,
kommas, afkappingsteken).
• Illustreer die storie met ’n gepaste tekening.

Die leerder:

(Week 6 Vrydag) LAB bladsy 113, OG bladsy 102

1
Sukkel om 1 sin oor
eie nuus te skryf
en gebruik geen
leestekens nie.

SKRYF Formele Assesseringsaktiwiteit 2: Skryf ’n storie

• Skryf een paragraaf (ten minste vyf sinne) oor
persoonlike ervaring of gebeurtenis.
• Gebruik hoofletters (aan die begin van ’n sin
asook vire iename) en korrekte leestekens (punte,
kommas, afkappingsteken).

Die leerder:

(Week 6 Maandag) LAB bladsy 101, OG bladsy 95

SKRYF Formele Assesseringsaktiwiteit: Skryf nuus
3

Voltooi die skryfraam
en die brief hou
gedeeltelik verband
met die onderwerp.
Groetvorme word
korrek gebruik.

3

Voltooi die skryfraam,
maar woordeskat is
beperk.
Gebruik tydsvorme
korrek.
Tekening hou
gedeeltelik verband
met die onderwerp.

3

Voltooi die skryfraam,
maar woordeskat is
beperk.
Gebruik sommige
leestekens korrek.
Tekening hou
gedeeltelik verband
met die storie.

6

Skryf 3 sinne oor eie
nuus en gebruik
hoofletters en punte.

4

Voltooi die skryfraam
voldoende en gebruik
interessante woordeskat.
Die brief hou verband
met die onderwerp.
Groetvorme word korrek
gebruik.

4

Voltooi die skryfraam
voldoende en gebruik
interessante woordeskat.
Gebruik teenwoordigetyd
korrek.
Tekening hou verband
met die onderwerp.

4

Voltooi die skryfraam
voldoende, maar
woordeskat is beperk.
Gebruik leestekens
meestal korrek.
Tekening hou verband
met die storie.

8

Skryf 4 sinne oor eie nuus
in ’n paragraaf en gebruik
hoofletters en punte
sowel as korrekte taal en
spelling.

5

10

5

5

25 punte

Voltooi die skryfraam
en maak gebruik van
oorspronklike idees en
’n ryk woordeskat, sowel
as korrekte leestekens.
Die brief hou verband
met die onderwerp en
die groetvorme word
korrek gebruik.

5 punte

Voltooi die skryfraam
en maak gebruik van
oorspronklike idees
en ’n ryk woordeskat,
korrekte leestekens
sowel as ’n gepaste
tekening.

5 punte

Voltooi die skryfraam
en maak gebruik van
oorspronklike idees
en ’n ryk woordeskat,
korrekte leestekens
sowel as ’n gepaste
tekening.

10 punte

Skryf 5 sinne oor eie
nuus in ’n paragraaf en
gebruik hoofletters en
punte sowel as korrekte
taal en spelling.

5 punte

ASSESSERING

SKRYF Assesseringsrubrieke en Kontrolelyste

KLANKE 1: KLANKE RUBRIEK bl. 151
Skryf klanke
KLANKE 2: KLANKE RUBRIEK bl. 151
Diktee

KLASKAMERWAARNEMING: HS KONTROLELYS bl 153
Alle handskrifbladsy in skryfboek
HANDSKRIF
SKRYF 1: RUBRIEK 1 bl. 154
Persoonlike skryfwerk – nuus
SKRYF 2: RUBRIEK bl. 154
Kreatiewe skryfwerk – storie in verlede tyd
SKRYF 3: RUBRIEK 3 bl. 154
Paragraaf
SKRYF 4: RUBRIEK 4 bl. 154
Brief

LAB bl. 141
OG bl. 124
LAB bl. 150
OG bl. 130

LAB bl. 101
OG bl. 95
LAB bl. 113
OG bl. 102
LAB bl. 130
OG bl. 113
LAB bl. 145
OG bl. 127

Weeks 1–9

Max punt

Week 8

Week 8

Weeks 1–9

Max punt

Week 8

Week 8

Weeks 1–9

Max punt

Week 6

Weeks 1–9

Max punt

Week 6

Week 6

Week 7

Week 8

Max punt

5

5

10

20

10

5

5

20

10

10

5

25

5

5

10

5

10

5

5

25

LAB bl. 108
OG bl. 103

LAB bl. 148
OG bl. 129

Luister en Praat
Klanke
Lees En Begrip
Handskrif
Skryf

20%
20%
25%
10%
25%

SKRYF

HANDSKRIF 1: HS RUBRIEK bl. 153
Leestekens, lettervorming en -spasiёring

READING AND COMPREHENSION

KLASKAMERWAARNEMING: R&B KONTROLELYS bl.152

LEES EN BEGRIP 2: L&B RUBRIEK 2 bl.152
Antwoord geskrewe begripsvraag

OG bl. 123, 125, LEES EN BEGRIP 1: L&B RUBRIEK bl. 152
127, 129, 131
Individuele lees

KLANKE

KLASKAMERWAARNEMING: KLANKE KONTROLELYS bl. 151

LUISTER EN PRAAT

KLASKAMERWAARNEMING: L&P KONTROLELYS bl.150
Stories, besprekings en instruksies

LUISTER EN PRAAT 2: L&P RUBRIEK bl.150
Present information about a group poster

OG bl. 128, 131

Week 8

LUISTER EN PRAAT 1: L&P RUBRIEK bl.150
Vertel ’n storie oor, orden gebeure, beantwoord laer- en hoër-orde-vrae

OG bl. 96,
98, 100

Week 6

Naam

Huistaal Kwartaal 2 Puntestaat
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ASSESSERING
LEWENSVAARDIGHEID: BEPLANNING VIR DEURLOPENDE EN FORMELE
ASSESSERING, KWARTAAL 2
• Kurrikulumskakels vir elke week word deur liggekleurde blokkies aangedui.
• Formele assesseringsaktiwiteite word met donkerkleurige blokkies aangedui.
• Informele/deurlopende assessering Merk die blokkies elke week sodra hierdie uitkoms deur die
meerderheid leerders bemeester is.
• Maak ’n aantekening van die leerders wat nog sukkel. Dit is belangrik om die uitkoms weer vir hierdie
leerders te onderrig of om hulle nog oefening daarin te gee.
AANVANGSKENNIS EN PSW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ROETINES
1

Bespreek persoonlike idees en gevoelens oor temaonderwerpe.

2

Bespreek vakansies en ander spesiale dae.

ONDERWERPE
3

Seisoene
Diere – plaas en wild
Diere en wesens wat in water leef
Diere se huise
Spesiale dae
Sosiale wetenskap-begrippe: bewaring (Week 8) oorsaak
en gevolg (Week 3, 4), aanpassing (Week 2, 3, 4) plek
(Week 8) verhoudings en interafhanklikheid (Week 7, 8)
diversiteit en individualiteit (Week 5, 6) verandering
(Week 2)

2

Natuurwetenskap-begrippe: lewe en leef (Week 1–9)
energie en verandering (Week 2) planeet aarde en die
ruimte (Week 1, 2, 3, 4, 5)

3

Wetenskaplike-prosesvaardighede: die proses
van navraag wat waarneming behels (Week 4, 5)
vergelyking (Week 1, 2, 3, 4) klassifisering (Week 1, 2, 6)
meting (Week 4, 5) eksperimentering (Week 3, 4, 5) en
kommunikasie (Week 4, 5)

4

Tegnologiese-prosesvaardighede: ondersoek (Week 8)
ontwerp (Week 8) maak (Week 8) evalueer (Week 8)
kommunikeer (Week 8)

PSW
1

Sosiale en emosionele gesondheid

2

Verhoudings met andere

3

Verhouding met die omgewing

4

Waardes en houdings

VISUELE KUNSTE

10
HERSIENING

1

HERSIENING

Sleutelkonsepte en Vaardighede

10

1

Teken of verf prente wat verband hou met die kwartaal se
tema; fokus informeel op lyn, skakering, tekstuur, kleur.

2

Gebruik herwinbare voorwerpe en dik verf om ’n
gedrukte oppervlak te skep; gesels oor geometriese en
organiese vorms.

3D-ONTWERPE
3

Konstrueer voorwerpe deur herwinbare materiale
gebruik; bespreek vorm, tekstuur, ontwikkel
kunsvlytvaardighede.

4

Bespreek patroon en lyn.

156

HERSIENING

2D-ONTWERPE

ASSESSERING

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10
HERSIENING

6

10

HERSIENING

Doen ritmiese patrone gekombineer met lokomotoriese
bewegings soos: klap die ritme van perdjie-galop,
marsjering, huppel, ens.
7 Uitvoering van liedjies wat op dinamiek soos hard en sag,
stadig en vinnig gefokus is.
8 Rolspel wat verband hou met geselekteerde onderwerpe
of stories soos deur die onderwyser vertel.
9 Gebruik dramategnieke om karakters se gedagtes en
gevoelens te ontdek.
LIGGAAMSOPVOEDING
1 Lokomotories
• Nabootsaktiwiteite soos ‘volg-die-leier’
• Aflosresies met of sonder apparaat
• Aflosresies: dribbel ’n bal, sig-sag deur kegels of
merkers
• Reaksiespeletjies, soos boks met knieë, gryp die bal
voor jou maat, ens.
2 Perseptueel-motories
• Balvaardighede – marsjeer op die plek en bons die bal
• Balvaardighede – bons die bal teen die muur
• Balvaardighede – bons die bal rondom hindernisse
3 Ritme
• Spring met of sonder springtoue, spring op die plek en
oor ’n afstand
• Hou by die maat van die musiek of tromslae, beweeg
verskillende liggaamsdele – kop, arms, heupe, bene en
voete
4 Koördinasie
• Werk saam met ’n maat – een rol die bal na die ander
wat dit terugskop voordat dit ophou rol
• Gooi ’n groot bal na ’n teiken, bv. ’n doelhok of
netbalring
• Nabootsaktiwiteite bv. pluk appels, spit in die tuin, saag
’n plank, ens.
5 Balans
• Eendgevegte of haangevegte in pare
• Speel eenvoudige speletjies soos S.T.O.P.
• Springspeletjies bv. ‘hopscotch’
6 Ruimtelike oriëntasie
• Speel ‘kat-en-muis’ in sirkelformasie
• Hindernisbaan
7 Lateraliteit
• In pare: vang ’n bal met die nie-dominante hand
• In pare: skop ’n bal met die nie-dominante voet
8 Sport en speletjies
• Speletjies wat trek, hardloop, spring en hoepels insluit,
bv. toutrek
• Speel speletjies soos ‘Wolf, wolf, hoe laat is dit?’

1

HERSIENING

UITVOERENDE KUNSTE
KREATIEWE SPELETJIES EN VAARDIGHEDE
1 Opwarming van stem, ontwikkel artikulasie.
Interpreteer ’n liedjie – aksies.
2 Opwarming van die liggaam en konstrasterende
bewegings deur van verbale en klanktekens gebruik te
maak soos ‘ Vries!’, ‘ Gaan!’, ‘ Op!’.
3 Speel slaginstrumente/lyfslagwerk.
4 Lokomotoriese en nie-lokomotoriese bewegings:
marsjeer, spring, hop, gallop, draai, rol, swaai, strek.
5 Afkoeling van liggaam en ontspanning: gee uiting aan
gemoedstemming en idees deur beweging soos om op
’n wolk te dryf, slaperig te voel, ens.
IMPROVISEER EN INTERPRETEER

157

158

Illustrasies, opskrif,
foto’s, tekeninge
en ander bronne is
nie relevant tot die
onderwerp nie.
Geen ontwerp en
uitleg nie.
Spasie word nie
benut nie.
Taalgebruik is swak en
met taal en spelfoute.
Die plakkaat is onnet en
nie vertoonbaar nie.
Geen bewyse van
kreatiwiteit nie.
Geen bewyse van
groepbetrokkenheid
nie.

Totaal

Die leerder:
1. Volg instruksies.
2. Gebruik inisiatief met die voltooiing van
aktiwiteite.
3. Dra eie idees by tydens besprekings.
4. Gee opinies oor die tema-onderwerpe, bv.:
Waarom is klasreëls belangrik?
5. Toon bewyse van navorsing in die Vind uit
aktiwiteite.

Klaskamerwaarneming: AK (Week 1–9)

Die leerder:
1. Luister aandagtig tydens lesse.
2. Deelname aan besprekings.
3. Maak beurte en deel.
4. Bespreek eie gevoelens en gedagtes.
5. Is bedagsaam teenoor ander leerders.

2
Voldoen aan 2 maatstawwe

Voldoen aan 1 maatstaf

Voldoen aan 2 maatstawwe

Voldoen aan 1 maatstaf

1

2

Die plakkaat is onnet en die
uitleg is swak.
Min bewyse van kreatiwiteit.
Min bewyse van
groepbetrokkenheid.

’n Paar illustrasies, foto’s,
opskrifte, tekeninge en
bronne is relevant tot die
onderwerp.
Swak of geen ontwerp
en uitleg.
Spasie word nie benut nie.
Beperkte taal- en spelfoute.

1

KLASKAMERWAARNEMING: PSW (Week 1–9)

Assesseer (5 punte)
• Algehele voorkoms van plakkaat
• Kreatiwiteit
• Groepbetrokkenheid

Assesseer (5 punte)
• Inhoud, illustrasies, opskrif
• Taalgebruik
• Ontwerp en uitleg van plakkaat

Voldoen aan 3 maatstawwe

3

Voldoen aan 3 maatstawwe

3

Die plakkaat se uitleg is
voldoende en netjies.
Beperkte bewyse van
kreatiwiteit.
Beperkte bewyse van
groepbetrokkenheid.

’n Aantal illustrasies, foto’s,
opskrifte, tekeninge en
bronne ondersteun die
onderwerp.
Beperkte ontwerp, en uitleg
hou nie verband nie.
Spasie word bevredigend
benut.
Taal en spelling is voldoende.

4

Voldoen aan 4 maatstawwe

4

Voldoen aan 4 maatstawwe

4

Die meeste illustrasies,
foto’s, opskrifte, tekeninge
en bronne ondersteun die
onderwerp.
Belowende ontwerp en
uitleg, maar dit hou nie
verband nie.
Spasie word bevredigend
benut.
Korrekte, voldoende en
beskrywende taalgebruik.
Die plakkaat is netjies
en vertoonbaar op ’n
oorspronklike en aantreklike
wyse.
Die meeste idees is
oorspronklik en kreatief.
Duidelike bewyse van
groepbetrokkenheid.

AK/PSW Formele Assesseringsaktiwiteit 1: Klassifiseer wilde diere (Week 6 Dinsdag) LAB bladsy 102, OG bladsy 96
1 punt vir elke korrekte antwoord:
Karnivore: aasvoëls, leeu, wildehond, muishond (4 punte)
Omnivore: mier, bobbejaan, volstruis (2 punte)
Herbivore: olifant, renoster, skilpad (4 punte)
AK/PSW Formele Asseseringsaktiwiteit 2: Pas diere by hul beskrywings (Week 7 Dinsdag) LAB bladsy 125, OG bladsy 110
1 punt vir elke korrekte antwoord: paddavissie – 3; krokodil -5; otter – 4; naaldekoker – 2; vis – 1
AK/PSW Formele Assesseringsaktiwiteit 3: Bly veilig (Week 7 Donderdag) LAB bladsy 131, OG bladsy 114
1 punt vir elke korrekte antwoord:
1. ja
2. nee
3. stroon
4. Leerder se eie antwoord (2 punte)
AK/PSW Formele Assesseringsaktiwiteit 4: Plakkaat oor seekreature/wesens (Week 8 Dinsdag) LAB bladsy 140, OG bladsy 124
1
2
3
5

5

5

40 marks

Voldoen aan 5 maatstawwe

5 punte

Voldoen aan 5 maatstawwe

5 punte

Die plakkaat is baie netjies
en vertoonbaar op ’n
oorspronklike en aantreklike
wyse.
Alle idees in die plakkaat is
oorspronklik en kreatief.
Elkeen in die groep het
deelgeneem.

Alle illustrasies, foto’s,
opskrifte, tekeninge en
bronne ondersteun die
onderwerp.
Algehele ontwerp, gebruik
van kleur en bronne
ondersteun die boodskap.
Uitstekende gepaste en
beskrywende taal sonder
enige foute.

10 punte

5 punte

5 punte

10 punte

AK EN PSW Assesseringsrubrieke en Kontrolelyste

Totaal

1. Al die aktiwiteite te voltooi
2. Bewyse van beplanning voor
uitvoering van aktiwiteite te
toon
3. Gereedskap suksesvol te
hanteer –
skêre, verfkwaste, kryte, viltpenne,
gom, ens.
4. Instruksies te volg
5. Bewyse van genot en
kreatiwiteit te toon

The learner is able to:

(Week 1–9)

KLASKAMERWAARNEMING

• ’n Model te beplan deur
herwinbare eierbokse te gebruik
• ’n Krokodil te maak
• Die model te verf en tekstuur by
te voeg
• Instruksies te volg
• Met ’n maat te werk

Die leerder is in staat om:

OG bladsy 109, 111

(Week 7 Maandag/Dinsdag)

Voldoen aan 1
maatstaf

1
Voldoen aan 2
maatstawwe

2
Voldoen aan 3
maatstawwe

3
Voldoen aan 4
maatstawwe

4

15 punte

Voldoen aan al 5
maatstawwe

5

Plan is goed
gekonseptualiseer. Model
was netjies en realisties
oppervlakte het tekstuur.
Volg instruksies en werk
goed saam met ’n maat.

Goeie beplanning.
Model was netjies
en realisties. Het
instruksies gevolg
en kan met ’n
maat saamwerk.

Voldoende
beplanning. Model
was netjies en lyk
redelik realisties.
Volg meeste van die
instruksies en werk
voldoende saam met
’n maat.

Onvoldoende
beplanning. Model
was onnet en lyk
nie realisties nie.
Het sommige
instruksies gevolg.
Sukkel om saam
met ’n maat te
werk.

Swak beplanning.
Het nie ’n
model behoorlik
gekonstrueer
nie. Sukkel om
instruksies te volg
of saam met ’n
maat te werk.
5 punte

10

8

6

4

10 punte
2

VISUELE KUNSTE Formele Assesseringsaktiwiteit 1: Konstruktueer ’n krokodil van herwinbare materiale

ASSESSERING

VISUELE KUNSTE Assesseringsrubrieke en Kontrolelyste

159

160

Volg nie instruksies
onafhanklik nie en is nie
in staat om bewegings
met vertroue te
doen nie. Kan nie
verbeelding gebruik
wanneer bewegings
geïnterpreteer word nie

1
Volg meestal
instruksies en
opdragte. Is instaat
om bewegings
uit te voer maar
toon beperkte
verbeelding
wanneer
bewegings
geïnterpreteer word

Volg sommige
instruksies en opdragte.
Is in staat om die
meeste bewegings
uit te voer maar toon
min verbeelding
wanneer bewegings
geïnterpreteer word nie

Totaal

1. Aan alle lesse deel te neem
2. In ’n groep te werk – beurte te
neem, idees uit te ruil
3. Liedjies en rympies met
aksies uit te voer.
4. Met selfvertroue aan rolspel en
storievertelling deel neem.
5. Met koördinasie en selfvertroue te
beweeg en te dans.

Die leerder is in staat om:

(Week 1–9)

KLASKAMERWAARNEMING

• In ’n groep te werk om ’n toneel
te kies
• Karakters te kies
• Die toneel in volgorde te rolspel
• Duidelike dialoog te gebruik
• Gepaste aksies te gebruik
• Duidelik en met die voldoende
volume te praat

Die leerder is in staat om:

OG bladsy 129

(Week 8 Donderdag)

Voldoen aan 1 maatstaf

1

Lewer geen bydrae in
die groep nie. Rolspel of
praat nie in die toneel
nie

1

Voldoen aan 2
maatstawwe

2

Gee ’n paar idees vir
die groep. Rolspel and
praat minimaal in die
toneel

2

Voldoen aan 3
maatstawwe

3

Voldoende bydrae
tot die groep
om die toneel te
beplan. Rolspel
voldoende, maar
praat nie duidelik
nie.

3

3

2

Uitvoerende Kunste Formele Assesseringsaktiwiteit 2: Uitvoering van ’n toneel

• Instruksies te volg
• Op opdragte te reageer
• Lokomotoriese en nie-lokomotoriese
bewegings uit te voer bv. spring,
galop, hardloopVerbeelding
te gebruik om bewegings te
interpreteer bv. waggel soos ’n eend

Die leerder is in staat om:

OG bladsy 113

(Week 7 Woensdag)

Uitvoerende Kunste Formele Assesseringsaktiwiteit 2: Beweging

Voldoen aan 4
maatstawwe

4

Werk saam met
die groep om
die toneel te
beplan. Rolspel
goed, praat
duidelik en
hard.

4

Volg alle
instruksies en
opdragte. Is
in staat om
die meeste
bewegings te
interpreteer
en kan met
vertroue
beweeg

4

5

5

5

15 punte

Voldoen aan al 5
maatstawwe

5 marks

Help die groep
met beplanning
van die toneel.
Rolspel met
selfvertroue
en met goeie
stemprojeksie en
volume

5 punte

Volg alle
instruksies
en opdragte
met vertroue.
Is in staat om
bewegings te
interpreteer en
beweeg met
vertroue en
genot

5 punte

ASSESSERING

UITVOERENDE KUNSTE Assesseringsrubriek en Kontrolelys

Volg nie instruksies
nie.
Kan nie ’n bal beheer
of bons nie

2

Probeer om sommige
instruksies te volg.
Kan slegs soms die bal
beheer en bons

4

Totaal

1 punt = 1 maatstaf
1. Volg instruksies
2. Neem beurte
3. Spanwerk
4. Beweeg ritmies
5. Spring en huppel oor toue
6. Gooi en vang ’n bal of boontjiesak
7. Strek en krul die lyf
8. Balanseer op een voet en ook op apparaat
9. Speel ’n inheemse speletjie
10. Opwarming en afkoeling

(Week 1–9)

2

Nie in staat om
instruksies te volg
nie. Verstaan nie
die reёls of neem
nie deel aan die
speletjie. Kan nie
saam met ander
werk nie

KLASKAMERWAARNEMING

• Instruksies te volg
• Die reëls van die
speletjie te verstaan
• Aktief aan die speletjie
deel te neem
• Saam met ander
leerders te werk

Die leerder is in staat om:

OG bladsy 127, 131

(Week 8, Woensdag, Vrydag)

8

8
Volg alle instruksies.
Ken die reёls en neem
deel aan speletjie.
Samewerking met
ander is voldoende

6
Volg die meeste van
die instruksies. Ken die
meeste van die reёls
en neem deel aan
die speletjie. Kan met
ander saamwerk

Volg sommige
instruksies en probeer
om die reёls te volg en
aan die speletjie deel
te neem. Samewerking
met ander verg aandag

Volg die meeste van
Volg instruksies goed.
die tyd instruksies.
Beheer en bons bal die
Beheer en bons die bal meeste van die tyd
ongeveer die helfte van
die tyd

6

4

Liggaamsopvoeding Formele Assesseringsaktiwiteit 2: Sport en speletjies

• Perseptueel-motoriese
vaardighede
• Koördinasie
• Volg van instruksies

Die leerder is in staat
om die volgende te
demonstreer:

OG bladsy 111, 113, 115, 117

(Week 7 Dinsdag–Vrydag)

Liggaamsopvoeding Formele Assesseringsaktiwiteit 1: Perseptueel-motories en samewerking

10

10

30 punte

10 punte

Volg instruksies
baie goed. Ken
die reёls en neem
ten volle deel aan
speletjie. Uitstekende
samewerking met
ander

10 punte

Volg instruksies goed.
Beheer en bons die bal
deur die volle aktiwiteit
voldoende.

10 punte

ASSESSERING

LIGGAAMSOPVOEDING Assesseringsrubrieken Kontrolelyste

161

162
AK/PSW Assessering 3: Rubriek bl. 158
Bly veilig
AK/PSW Assessering 4: Rubriek bl. 158
Plakkaat oor seewesens
PSW Klaskamerwaarneming Kontrolelys bl. 158
AK Klaskamer waarneming Kontrolelys bl. 158
Aanvangskennnis en PSW
Visuele Kunste Assessering 1: Rubriek bl. 159
Maak ’n krokodil van herwinbare materiale
Kontrolelys bl. 159
Visuele Kunste
Uitvoerende Kunste Assessering 1: Rubriek bl. 160
Beweging

Klaskamer waarneming Kontrolelys bl. 160
Uitvoerende Kunste

LAB bl. 131
OG bl. 114
LAB bl. 140
OG bl. 124

OG bl. 113
OG bl. 129

OG bl. 111, 113,
115, 117
OG bl. 127, 131

Week 7
Week 8
Weeks 1–9
Weeks 1–9
Max punt
Week 7
Weeks 1–9
Max punt
Week 7
Week 8
Weeks 1–9
Max punt
Week 7
Week 8
Weeks 1–9
Max punt

5
5
10
5
5
40
10
5
15
5
5
5
15
10
10
10
30

Liggaamsopvoeding

Klaskamer waarneming Kontrolelys bl. 161

LO Assessering 2: Rubric pg 161
Sport en Speletjies

40%

LO Assessering 1: Rubric pg 161
Perseptueel motories en koördinasie

Aanvangskennis/Persoonlike en
Sosiale Welstand

Uitvoerende Kunste Assessering 2: Rubriek bl. 160
Uitvoering

AK/PSW Assessering 2: Rubriek bl. 158
Pas diere by hul beskrywings

LAB bl. 125
OG bl. 110

Week 7

10
OG bl. 109, 111

AK/PSW Assessering 1: Rubriek bl. 158
Klassifisering van wilde diere

LAB bl. 102
OG bl. 96

Week 6

Naam

Lewensvaardigheid Kwartaal 2 Puntestaat
Visuele Kunste
Uitvoerende Kunste
Liggaamsopvoeding

15%
15%
30%

VERSION 1.0

