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Afkortings wat gebruik word
Handskrif en
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iv

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 1
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)

1 uur
20 min

Klanke:

Klanke:

Klanke:

Klanke:

Klanke:

Nuwe klank

Nuwe klank

Nuwe klank

Nuwe klank

Diktee/
Spoedlees
woorde

Lees

Lees

Lees

Lees

Lees

Gedeelde Skryf

Skryf 2

Geskrewe
Begrip

Skryf 3

(L & P)
Skryf 1
Nuus

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

1
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Ek is spesiaal

Ek is spesiaal

Almal is
spesiaal

Almal is
spesiaal

Ons is
verskillend,
ons is
dieselfde

Ons is
verskillend,
ons is
dieselfde

Wat ons
nodig het
om te lewe

Wat ons
nodig het
om te lewe
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Spesiale dae

Gesond leef
Spesiale dae
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1

Week

’n Partytjie by
die skool

Dora se
gesonde dag

Wat het ons
nodig om
gesond te
wees?

Ek kan nie my
bril kry nie

Sipho se nuwe
oё

Die nuwe
seun en die
boelie

Die watergat

Sipho gaan
skool toe

Sipho gaan
skool toe

Hardopleesstorie

Inhoud, Kwartaal 1

’n Partytjie by
die skool

Wat het ons
nodig om
gesond te
wees?

Wat het ons
nodig om
gesond te
wees?

Sipho se
nuwe oё

Sipho se
nuwe oё

Die watergat

Die watergat

Sipho gaan
skool toe

Sipho gaan
skool toe

Gedeelde
Lees-storie

Hou kos en
water veilig

Gesonde
leefgewoontes

Daaglikse en
af-en-toe kosse

Verskillende
soorte lense

Hulpmiddels
vir mense
met fisiese
uitdagings

Suidelike
Afrika lande

Ons is
verskillend, ons
is dieselfde

Klasreёls

Lewensvaardigheid:
Inligtingsteks

Hou kos en water
veilig
Asemhaling
Skoon en
besoedelde riviere

Gesonde
gewoontes
Glimlag
’n Gesonde dag
(volgordebepaling)

Sonveiligheid
Lag

Gebaretaal
Asemhaling

Pas fisiese
uitdagings by
hulpmiddels
Asemhaling
Help mense met
fisiese uitdagings

Suidelike Afrika
lande en stede
Laggery
Verskille tussen
familielede

Ooreenskomste en
verskille
Asemhaling
Vriende

Klasreёls
Asemhaling
Ek voel spesiaal

Aanvangskennis
en PSW

Menseregtedag

Veelkeusevrae
- ’n Partytjie
by die skool

Nuus

Nuus
GS: Skryf ’n storie
OS: Uitnodiging na ’n
partytjie, storie oor ’n
partytjie by die skool

Nuus:
GS: Sinne oor gesond wees
OS: ’n Gesonde dag

Veelkeusevrae
- Wat het ons
nodig om
gesond te bly

Besoedeling

Nuus
GS: Nuwe weergawe van
die storie Die Verlore bril
OS: Sinne oor lense

Nuus
GS: Vertel ’n storie oor
OS: Help mense met
fisiese uitdagings

Nuus
GS: Nuwe storie
OS: Bespreek
ooreenkomste en verskille

Nuus
GS: Vriendskaplike brief
OS: Eienskappe van ’n
vriend

Veelkeusevrae - Sipho
gaan skool toe

Skryf

Nuus
GS: Lys van gunstelingkosse
OS: Spyskaart van gunstelingkosse
Gunsteling koslys.

Veelkeusevrae
- Sipho se
nuwe oё

Veelkeusevrae
- Die watergat

Veelkeusevrae
- Sipho gaan
skool toe

Begrip

Die son

Teleskope

Helen Keller

Malawi-meer

Unieke jy!

Klasreёls
Asemhaling
Ek voel
spesiaal

Vind uit

VK:
Bokskonstruksievoertuie
UK: Improviseer
’n toneel oor ’n
boelie
VK: Maak glase
UK: Beeld
gevoelens uit,
mimiek

VK: Maak ’n
vergrootglas
UK: Voer ’n liedjie
op
VK: Maak ’n
papierbord
UK: Verskillende
spoed van musiek

Hersiening: -ei

Hersiening:
-ie

Hersiening:
-oe

Hersiening:
-ou

Hersiening:
-ui

Hersiening:
-ei

Hersiening:
alle
dubbelklanke

VK: Verf prente
van kieme
Voer ’n toneelstuk
op, vertel die
storie oor

VK: Vingerafdrukdiere
UK: Liedjie oor
diere

Hersiening:
-aa, -uu

Hersiening:
-eu

VK: Vriendelike
Hande
Babbelboks
UK: Dramatiseer
storie

Skeppende
Kunste

Hersiening:
-ee, -oo

Hersiening
van
enkelklanke

Klanke

Liggaams
opvoeding

Assesseringsplan, Kwartaal 1
∙ 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 Assesseringsaktiwiteite, Kwartaal 1
Week
6

Skryf Assessering 1: Persoonlike Skryf – Nuus

LAB bl. 89

OG bl. 83

Lewensvaardigheid – Aanvangskennis – Sosiale
Wetenskappe: Assessering 1

LAB bl. 90

OG bl. 84

Luister en Praat Assessering 1: Volgorde van ’n storie en
begrip.

Week
7

Skryf Assessering 2: Onafhanklike Skryf

LAB bl. 101

OG bl. 90

Handskrif Assessering 1

LAB bl. 112

OG bl. 97

Lewensvaardigheid – Aanvangskennis – Sosiale
Wetenskappe: Assessering 2

LAB bl. 113

OG bl. 98

Lewensvaardigheid – Skeppende Kunste Assessering 1:
Visuele Kuns 2D

OG bl. 99

Lewensvaardigheid – Liggaamsopvoeding Assessering 1:
Perseptueel-motories en koördinasie

OG bl. 103

Lewensvaardigheid – Skeppende Kunste Assessering 2:
Uitvoerende kuns - sing

OG bl. 103

Skryf Assessering 3: Onafhanklike skryf

Week
8

OG bl. 84,
86, 88

LAB bl. 123

OG bl. 104

Lewensvaardigheid – Liggaamsopvoeding Assessering 2:
Beweging en balans

OG bl. 105

Lees en Begrip Assessering 1: Hardoplees en beantwoord
vrae

OG bl. 111, 113,
115, 117, 119

Lewensvaardigheid – Aanvangskennis – Sosiale
Wetenskappe: Assessering 3

LAB bl. 128

OG bl. 112

Lees en Begrip Assessering 2: Sinskonstruksie

LAB bl. 130

OG bl. 112

Klanke Assessering 1: Skryf klanke

LAB bl. 129

OG bl. 112

Lees en Begrip Assessering 3: Beantwoord vrae

LAB bl. 136

OG bl. 117

Klanke Assessering 2: Diktee

LAB bl. 138

OG bl. 118
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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 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 ŉ 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 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 ŉ nuwe tema)/
Onafhanklike Lees (2de Vrydag van ŉ 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

VIDEO

Na lees Vra vrae om die tema te verken

Afrikaans
Huistaal en Lewensvaardigheid

2
Leeslesse

KYK NOU
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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).

VIDEO

Afrikaans
Huistaal en Lewensvaardigheid

2
Gedeelde Lees

6

KYK NOU

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 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.

Die leerders plak hul saamgestelde sin in hul LAB.
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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.

∙ 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.)

VIDEO

VIDEO

Lees in pare/groepe van drie

Onafhanklike Lees
KYK NOU

∙ 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 “fluistertegniek” 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

VIDEO

∙ 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.

Afrikaans
Huistaal en Lewensvaardigheid

2
Woordeskat en taal

KYK NOU
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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

VIDEO

Afrikaans
Huistaal en Lewensvaardigheid

2
Groepbegeleide lees
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KYK NOU

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.
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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 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 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.
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?
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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 A

Aktiwiteit 2
Groep B

LO
Aktiwiteitstasies
Groep D
Aktiwiteit 4

Groep C
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 ŉ aartappelresies.
∙ Hou ŉ 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 • EK IS SPESIAAL

OORSIG VAN DIE WEEK

Ek is spesiaal
Die eerste week van die jaar is gewoonlik kort en word dikwels onderbreek. Daarom stel die werkboek
en onderwysersgids ’n paar aktiwiteite voor wat op enige stadium gedoen kan word. Hierdie aktiwiteite
hersien graad 1-werk. Addisionele aktiwiteite uit die DBO- werkboek en e-klaskamer kan ook gedoen
word.

Voorgestelde aktiwiteite vir Week 1
VESTIG ROETINES
Vestig roetineaktiwiteite vir klaskamerbestuur soos, byvoorbeeld, om na die mat te beweeg, om te draai
en met ’n maat te praat, om toilet toe gaan, om in rye te staan, om deel te neem aan die voedingskema,
om die vertrek skoon en netjies te hou, om boeke uit te deel, om potlode skerp te maak, ens.

AKTIWITEITE IN DIE LEERDERAKTIWITEITSBOEK ( LAB )
Hierdie aktiwiteite kan op enige stadium gedurende die week gedoen word.

BL 2

BL 3

BL 4

15 min

15 min

15 min

Wie is ek?
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Ek ken die alfabet

Ek is spesiaal

WEEK 1

BL 165

BL 167

30 min

30 min

KYK NOU

Maak ŉ babbelboks

Bb

ens
volg
ien
V
Hers ie KAB
d

n
rsie ie
He ens d
V
lg
vo KAB

Die leerders kan op enige stadium gedurende die
week aktiwiteite in die DBO-werkboeke vir Huistaal en
Lewensvaardigheid doen.
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•	
Oefen met die hele klas en individueel om letters vinnig
te benoem. Wys na die letters op die alfabetkaart of
flitskaarte. Die leerders moet die klank gee. Behou
die pas. Neem waar watter leerders sukkel om sekere
klanke te identifiseer.
•	
Voer die EGRA-toets met individuele leerders uit volgens
departementele instruksies. Gebruik hierdie inligting
om leerders in kleiner groepies met soortgelyke
vermoёns vir Groepbegeleide Lees te groepeer.
•	
Laat leerders toe om boeke van die leeshoekie of
biblioteek te lees.

LIGGAAMSOPVOEDING
Gee leerders die geleentheid om te beweeg en om
aktiwiteite buite te doen. Sien bladsy 19 vir idees.
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WEEK 2 • EK IS SPESIAAL

OORSIG VAN DIE WEEK

Ek is spesiaal
Die tema vir hierdie week is Ek is spesiaal. Die leerders leer hoe om vriendelik te wees en met ander
saam te werk. Hulle lees ’n storie oor skool toe gaan in nuwe klere wat te groot is en hoe om ’n boelie te
hanteer. Hulle lees en maak klasreёls en skryf ’n klas-storie.
In Skeppende Kunste word op vriendelike woorde gefokus. In Uitvoerende Kunste kry die leerders die
geleentheid om ’n storie oor te vertel en te dramatiseer.
Die leerders doen hersiening van al die enkelklanke van graad 1.

VIDEO

WAT ONS HIERDIE WEEK GAAN DOEN

Afrikaans
Huistaal en Lewensvaardigheid

2
Oorsig van die Week
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KYK NOU

WEEK 2
VOORBEREIDING
Flitskaarte

klere

hemp

broek

sokkies

skoene

Sinstrook

Sipho se ouma het vir hom nuwe klere vir graad 2 gekoop.
HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

1

Lees in pare LAB bladsy 26

2

Handskrif 1 r n m b h p

3

Handskrif 2 Die kaptein help die leerders op die boot.

4

Handskrif 3 Maande van die jaar
Januarie Februarie Maart April Mei

5

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 13

6

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 15

7

8

DBO-werkboek vir Lewensvaardigheid bladsy 12 en 13
Die mense rondom ons
Woordeboek
klere hemp broek sokkies skoene

TOERUSTING
• Voorbeelde of prente van mense in tradisionele of kulturele drag
• Skȇre en kryte
• Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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• AM SPECIAL
WEEK
WEEK 2
2 • IEK
IS SPESIAAL

Sipho gaan skool toe
SKOOLKLERE
SAKKE

DASSE

ROMPE

KORTBROEKE

HEMDE

LANGBROEKE

SOKKIES

VRAE + WOORDESKAT
Sipho het in sy nuwe klere skool toe gegaan. Sy nuwe potlood, sy
nuwe pen en sy middagete was in sy skooltas.
Almal het na hom gestaar.
Sipho het vir Sihle by die skool gesien. Sihle se hemp was te klein. Sy
broek was te kort. Sy skoene was te klein.
Sipho het gesê: “Jy lyk snaaks!”

gestaar – na iets direk kyk
vir ’n lang tyd
snaaks – iets wat vreemd
of eienaardig is; kan ook
beteken dit laat jou lag

Sihle het gesê: “Jy lyk ook snaaks!”
“Ha ha!” het hulle gesê. “Ons gee nie om nie. Ons is vriende!”
Hulle het die hele dag saam gespeel.
Tydens pouse het Sipho en Sihle hul skooltasse oopgemaak. Sihle
het nie ’n pen gehad nie.
’n Groot seun, Jakob, het Sipho se nuwe pen gesien. “Ek wil daardie
pen hê,” het Jakob gesê. Hy het die pen gevat.
Sipho het agter die groot seun aan gehardloop. Dit was moeilik om
in sy groot skoene te hardloop. Sihle het saam met hom gehardloop.
“Gee terug die pen!” het hulle geskree. “Gee dit terug! Gee dit terug!”
Van die groot meisies het gesien hoe die groot seun die pen vat.
“Jakob!” het hulle gesê, “hou op om ’n boelie te wees! Gee terug
daardie pen!”
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Wat dink jy kon hulle
gespeel het?
Hoekom dink jy het Jakob
die pen gevat?
Watter twee dinge het
Sipho probeer doen om sy
pen terug te kry?
boelie – iemand wat
probeer om iemand wat
kleiner of swakker is, seer te
maak of te verneder

HARDOPLEESSTORIE

Terug
Skool
Toe

Jakob het die pen teruggegee. “Jammer,” het hy gesê.
Sipho was verlig. Ouma sou baie kwaad gewees het as hy sy nuwe
pen op die eerste dag verloor het.

verlig – nie meer
bekommerd nie

Die groot meisies het gesê: ”O, kyk na hierdie seun! Hy is so klein in
sy groot hemp! Hy is te oulik!”

Watter woord sê vir ons hoe
Sipho gevoel het? (skaam)
skaam – om senuweeagtig
of verleë te voel voor mense

Sipho het baie skaam gevoel. Hy het sy hemp ingesteek en sy
skoenveters vasgemaak. “Dankie dat julle my gehelp het,” het hy
gesê.
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MAANDAG

WEEK 2 • EK IS SPESIAAL

HARDOPLEES

Sipho gaan skool toe

Voor lees Stel die konsep van boelie bekend.

OG
BLADSY
24 EN 25

Lees Lees die storie hardop en vra die vrae.

15 min

Na lees
• Het Sipho se klere gepas? Hoekom?
• Hoe het Sipho gevoel toe hy skool toe gegaan het?
• Met wie het Sipho vriende gemaak?
• Hoekom het Jakob die pen gevat?
• Wie het Sipho se pen teruggekry?
• Hoe kan jy boelies keer om jou goed te vat?

AANVANGSKENNIS

In die klaskamer

Bestaande kennis Speel julle speletjies wat reёls het? Waarom
het ons reёls nodig?

BL 11
15 min

Nuwe kennis
• Hoe maak ons seker almal in die klas is gelukkig?
• Wat kan ons doen om te wys ons respekteer mekaar?
Lees die bladsy vir en saam met die leerders

KLANKE

Hersiening: ee- en oo-klank

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

BL 12
15 min

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

LEES

Sipho gaan skool toe

Prentloop Vir wie kan julle in elke
prent sien?
Lees die hele storie vir en saam
met die leerders Die leerders wys
na die woorde met hul vingers.
Begriplees
•	
Op bladsy 5, wys na die woord
wat vir ons sȇ wie Sipho se klere
gekoop het.
•	
Op bladsy 7, wys na die woord
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BL 5-10

15 min
wat vir ons sȇ wie
Sipho se vriend was.
Watter leidraad het jou
gehelp om die woord vinnig te
vind? (hoofletter)
•	
Wat het hulle vir mekaar
gesȇ? Watter leidraad het jou
gehelp om die woorde te vind?
(aanhalingstekens)
•	
Hoe sal jy voel as iemand jou
nuwe goed vat?

MAANDAG

SKRYF

My vakansienuus

BL 13

Gesels in pare Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te
vertel.

15 min

Individuele Skryf Gebruik die skryfraam om jou nuus te
skryf.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLKE WERK

Inleiding

30 min

• Stel die week se Onafhanklike Werk bekend (op bord geskryf).
• Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
•	
Herinner hulle om egalige lettervorming, -grootte, -posisie op die lyn
en skuinshelling te oefen, en om hul beste letter te identifiseer.

GROEPBEGELEIDE LEES
EGRA
• Assesseer elke leerder om hul leesvlak te bepaal.
• Groepeer jou leerders volgens die vlakke om vir GBL voor te berei.
• Maak ’n plakkaat van die groepe en sê vir die leerders in watter groepe hulle is.
• Onthou dat hierdie groepe elke kwartaal sal verander soos die leerders in hul leesvlakke vorder.

VISUELE KUNSTE

Teken hande

30 min

Deel papier en kryte uit.
Demonstreer die taak op die bord.
Teken en kleur in.
• Die leerders teken lyne rondom hul hande.
• Trek golwende lyne om die bladsy in ses dele te verdeel.
• Kleur die blokke helder in.
Stal uit
Assesseer self
• Voltooi die rubriek in die LAB bladsy 16.

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 rolspeel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit Die leerders speel ’n speletjie, soos vang
mekaar, aan-aan, wegkruipertjie.
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DINSDAG

WEEK 2 • EK IS SPESIAAL

WELSTAND ( PSW )

Oplettende ek

15 min

Stel bekend
•	
Verduidelik dat dit belangrik is om elke dag tyd te maak om te
ontspan.
• Om diep asem te haal is ’n goeie ontspanningstegniek.
Oefen om diep asem te haal
•	
Die leerders maak hul oё toe en asem diep in tot ’n telling van vyf.
Hulle asem dan uit tot ’n telling van vyf.
• Herhaal verskeie kere.
Bespreek in pare Die leerders maak hul oё oop en vertel aan ’n maat
hoe hulle voel.

AANVANGSKENNIS

Pas die prent by die
klaskamerreёls

Sluit aan by die vorige dag se les
•	
Die leerders vertel die klaskamerreёls.

BL 14
15 min

Doen die aktiwiteit
•	
Pas die prente by die reёls.
Pare: Kontroleer (Sien hul werk na)
•	
Het julle die prente en reёls op dieselfde wyse geteken en gevolg?
•	Kontroleer teen LAB bladsy 11.

KLANKE

Oefenaktiwiteit

BL 15

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.

15 min

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

LEES

Sinsbou

Knip die sinstrook op bladsy 169 uit
Lees saam
•	
Plaas jou vingers onder die
woorde soos jy lees.
• Vra vrae oor sinskonstruksie.
•	
Waarom is daar ’n hoofletter
aan die begin van sinne?
•	
Wat vind ons aan die einde van
die sin? Waarom?

BL 16
15 min
Vra die vrae en knip
die woorde of
woordgroepe uit
• Wie? (Sipho se ouma)
• Het wat gedoen? (gekoop)
• Wie? (hy - Sipho)
• Wat? (nuwe klere)

Skommel en herstruktureer
die sin
Plak die sin in op bladsy 16
van die LAB
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DINSDAG

SKRYF

Skryf

15 min

Inleiding Die leerders vertel die
storie “Sipho gaan skool toe” in
hul eie woorde.
Wys die skryfraam
Dinkskrum Die leerders gee
idees vir ’n nuwe storie oor ’n kind
wat nuwe klere gekry het.
• ’n Nuwe titel
• Die naam van die kind
• Wie die klere koop
• Watter items gekoop is

•

_______ het nuwe
klere vir _______

Het dit gepas?

Gedeelde Skryf
Skryf die nuwe storie op die
bord deur die leerders se idees
te gebruik. Byvoorbeeld: Tannie
het nuwe klere vir Anele gekoop.
Sy het ’n romp, trui, skoene en ’n
T-hemp gekoop. Hulle het netjies
gepas.

gekoop. Sy het
_______, _______,
________ en _______
gekoop. Dit was
________________.

Lees die storie saam

HANDSKRIF EN ONAFHANKLKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om die Onafhanklike Werk te voltooi (op bord
geskryf).
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES
EGRA
• Assesseer elke leerder om hul leesvlak te bepaal.
• Groepeer jou leerders volgens die vlakke om vir GBL voor te berei.
• Maak ’n plakkaat van die groepe en sê vir die leerders in watter groepe hulle is.
• Onthou dat hierdie groepe elke kwartaal sal verander soos die leerders in hul leesvlakke vorder.

VISUELE KUNSTE

Maak ŉ babbelboks

Benodigdhede: Gee leerders ’n vierkantige stuk papier.

BL 167
30 min

Demonstreer: Hoe om ’n babbelboks (kletsboks) te maak.
(Sien bladsy 167 vir instruksies.)
Leerders volg jou instruksies.

LIGGAAMSOPVOEDING
My News

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
• 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

WEEK 2 • EK IS SPESIAAL

WELSTAND ( PSW )

Ek dink, ek voel…

15 min

Gee ’n aanvangsin/beginsin Ek voel spesiaal wanneer ek ……………
Pare Elkeen voltooi die sin.
Deel Kies leerders om hulle antwoorde met die klas te deel.

AANVANGSKENNIS

Tradisionele klere

Bestaande kennis Wys aan leerders prente/voorbeelde van
tradisionele klere en laat hulle toe om te sȇ wat hulle daarvan
weet.

BL 17
15 min

Lees die bladsy Bespreek die prent en lees die teks saam met
die leerders.
Praat oor die vraag
•	
Hoe gaan jy die antwoord vind?
•	
Die leerders moet hul antwoorde Vrydag klas toe bring.

KLANKE

Hersiening: ee- en oo-klank

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

BL 18
15 min

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

LEES

Sipho gaan skool toe

Lees saam Lees bladsy 5-8 van “Sipho gaan skool toe” vir en
saam met die klas.

BL 5-8
15 min

Lees in pare Maak beurte om een bladsy te lees.
Lees individueel Fluister-lees die eerste vier bladsye van die storie.
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WOENSDAG

SKRYF

Ons klasreёls

BL 19

Bespreek Waarom is daar reёls?

15 min

Dinkskrum idees vir klasreёls
•	
Noem ŉ paar positiewe reёls. (byvoorbeeld: Ons moet ons
boeke skoon hou.)
•	
Noem ŉ paar negatiewe reёls. (byvoorbeeld: Ons moet nie
in die klaskamer hardloop nie.)
Skryf Die leerders voltooi die skryfraam.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLKE WERK

30 min

•	
Kry klas gereed om die Onafhanklike Werk te voltooi
(op bord geskryf).
• Kyk na ’n paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES
EGRA
• Assesseer elke leerder om hul leesvlak te bepaal.
• Groepeer jou leerders volgens die vlakke om vir GBL voor te berei.
• Maak ’n plakkaat van die groepe en sê vir die leerders in watter groepe hulle is.
• Onthou dat hierdie groepe elke kwartaal sal verander soos die leerders in hul leesvlakke vorder.

UITVOERENDE KUNSTE

Berei voor vir ’n
toneelstuk

30 min

Hele klas
•	
Hersien die deel van Sipho gaan skool toe, waar Sipho deur Jakob
geboelie word.
• Die leerders noem die karakters en beskryf wat hulle doen.
Groepe van vier: Berei ’n toneelstuk oor die boelie voor
• Ken dele van teks toe.
• Maak dialoog op.
• Oefen die toneelstuk.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
• 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

WEEK 2 • EK IS SPESIAAL

MONDELING

Sing ’n liedjie

15 min

Leer die liedjie met aksies aan. Kan gesing word op die wysie van
Ek hoor die donderweer.
Ek is spesiaal, ek is spesiaal (wys na jouself)
Kyk en sien, kyk en sien, (wys na oё)
Iemand baie spesiaal, iemand baie spesiaal. (“Jazz hande”)
Dit is ek, dit is ek! (wys na weer na jouself)

AANVANGSKENNIS

Vriendelik of onvriendelik

Bespreek die prente van vriendelik en onvriendelike kinders

BL 20
15 min

Lees die stories
Merk die korrekte kolom Tel die merke en beantwoord die vrae.
Storie 1 Zola speel springtou met haar vriende. Sy sien Babalwa wat
alleen sit. Sy sȇ toe aan haar vriende: “Ek gaan Babalwa vra om saam
met ons te kom speel.” Babalwa is baie bly. Sy spring saam met die
ander.
Storie 2 Zuko speel sokker met sy maats. Themba is ’n nuwe seun. Hy
vra of hy ook kan saam speel. Zuko sȇ: “Nee, ons span is reeds vol. Gaan
speel met iemand anders.”
Storie 3 Zuko stap saam met sy vriend huis toe. Sy kleinsussie, Sne,
roep vir hom om te wag. Sy vriend sȇ : “Maak asof jy nie haar nie hoor
nie. Ons wil nie hȇ ’n klein meisie moet saam met ons loop nie.” Zuko
stop en wag vir sy sussie. “Kom, Sne,” sȇ hy. “Jy kan saam met my loop.”

KLANKE

Skryf die woord korrek oor

Leerders oefen om letters vinnig te benoem
• Wys na enige letter op die alfabetkaart.
• Die leerders sȇ die klank van die letter.
• Herhaal en behou die pas.

BL 21
15 min

Leerders doen die aktwiteit
•	Stap deur die klas en bied ondersteuning waar nodig.
Sien na/merk die aktiwiteit

LEES

Woordeskat en Taalstruktuur

15 min

Flitskaarte
• Wys en lees elke woord.
• Vind en wys na die woorde in die LAB.
• Plaas die flitskaarte teen die woordmuur en lees dit weer.
Sinstrook
• Lees die sinstrook op bladsy 16 van die LAB.
•	
Watter woord sȇ vir ons dat die storie in die verlede gebeur het?
(gekry)
•	
Watter ander woorde kan ons gebruik in plaas van gekry?
(gekoop, gemaak, geleen, ens.)
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DONDERDAG

SKRYF

Leesbegrip

BL 22

Hersien Lees weer Sipho gaan skool toe, saam.

15 min

Beantwoord die vrae Kyk na die prente. Merk die korrekte
antwoord.
Sien na/merk die aktiwiteit

HANDSKRIF EN ONAFHANKLKE WERK

30 min

•	
Kry klas gereed om die Onafhanklike Werk te voltooi (op
bord geskryf).
• Kyk na ’n paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

30 min

EGRA
• Assesseer elke leerder om hul leesvlak te bepaal.
• Groepeer jou leerders volgens die vlakke om vir GBL voor te berei.
• Maak ’n plakkaat van die groepe en sê vir die leerders in watter groepe hulle is.
• Onthou dat hierdie groepe elke kwartaal sal verander soos die leerders in hul leesvlakke vorder.

UITVOERENDE KUNSTE

Voer toneelstukke op

30 min

Voer op
• Elke groep voer hul toneelstukke oor Sipho en die boelie op.
• Kies die sterkste groep om eerste op te tree.
Evalueer
• Prys en gee applous aan elke groep.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
• 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

WEEK 2 • EK IS SPESIAAL

MONDELING

Tradisionele klere

Pare Vertel wat jy uitgevind het.

BL 17
15 min

Deel
• Vra ’n leerder om met die klas te deel.
• Praat oor wat jy uitgevind het.

AANVANGSKENNIS EN PSW

Tradisionele klere

Skryf oor en teken wat jy uitgevind het
• Skryf oor iets wat jy geleer het.
• Gebruik ’n volsin en beste handskrif.
• Teken ’n prent.

KLANKE

Diktee

muur beet veer roos oop

BL 23
15 min

BL 24
15 min

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

Ek is …

Bespreek goeie eienskappe
• Skryf die woord gelukkig, dapper, sterk op die bord.
• Bespreek waarom hierdie goeie eienskappe is.
Dinkskrum ooreenkomste
•	
Dinkskrum oor maniere om die eienskappe te beskryf deur
ooreenkomste te gebruik. byvoorbeeld so gelukkig soos ’n
bababokkie, so gelukkig soos sonskyn, ens.
Skryf Die leerders dink aan hulle eie ooreenkomste en voltooi
die skryfraam.
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BL 25
15 min

VRYDAG

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry klas gereed om die Onafhanklike Werk te voltooi (op
bord geskryf).
• Kyk na ’n paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

30 min

EGRA
• Assesseer elke leerder om hul leesvlak te bepaal.
• Groepeer jou leerders volgens die vlakke om vir GBL voor te berei.
• Maak ’n plakkaat van die groepe en sê vir die leerders in watter groepe hulle is.
• Onthou dat hierdie groepe elke kwartaal sal verander soos die leerders in hul leesvlakke vorder.

LEES

Sien na en gee terugvoering

15 min

Lees Die leerders lees in pare die klasreёls vir mekaar.
Sien Onafhanklike Werk na
• Gaan saam met die leerders deur die DBO-aktiwiteitsboeke.
• Die leerders korrigeer of voltooi hul take.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
• 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 3 • ALMAL IS SPESIAAL

OORSIG VAN DIE WEEK

Almal is spesiaal
Hierdie week gaan ons voort om te fokus op die Lewensvaardigheid-tema – Almal is spesiaal. Ons sal
kyk na die ooreenkomste en verskille tussen mense, wat van jou ’n goeie maat maak, asook hoe ons ons
maats teen boelies kan beskerm.
Ons gaan ’n storie met ’n lewensles (waardes) lees, met woorde en sinne werk en briewe en nuusberigte
skryf.
Die leerders doen hersiening van die aa- en uu-klank.

VIDEO

Skeppende Kunste word op die storie gebaseer. Liggaamsopvoedingspeletjies en -aktiwiteite moet op
meewerking en samewerking fokus.

Afrikaans
Huistaal en Lewensvaardigheid

2
Oorsig van die Week
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KYK NOU

WEEK 3
VOORBEREIDING
Flitskaarte

olifant

leeu

skilpad

sebra

kameelperd

Sinstrook

Een jaar het dit glad nie gereën nie.
HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

1

Lees in pare LAB bladsy 48

2

Handskrif 1 v w x z k

3

Handskrif 2

Zander wil kyk of hy die haan kan vang.
4

Handskrif 3

Maande van die jaar: Julie Augustus
September Oktober November Desember
5

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 19

6

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 23

7

DBO-werkboek vir Lewensvaardigheid bladsy 13

8

Woordeboek
olifant

leeu

skilpad

sebra

kameelperd

BENODIGDHEDE VIR AKTIWITEITE
•
•
•
•

Sagte bal
Verf
Papier om op te verf
Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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Die watergat

VRAE + WOORDESKAT
Een jaar het dit glad nie gereёn nie. Dit was baie droog. Die
watergat was byna leeg.

Wat noem ons dit wanneer
daar nie genoeg water is
nie?

Die diere het na die watergat gekom, maar daar was net ’n poeletjie
water in die middel van die watergat. Daar was baie diere, maar nie
genoeg water vir almal nie. Gou was almal baie dors.

watergat – ’n plek waar
diere water drink

Die skilpad het onder die boom gesit en kyk. Die kraaie het in die
boom gesit en kyk. Skilpad sê toe aan die kraaie: “Ons sal die water
met mekaar moet deel!”
Olifant het na die watergat gegaan. Hy was groot en sterk en het
daarvan gehou om homself nat te spat met water. Hy het ook
daarvan gehou om water te drink. Hy het na die poeletjie water
gekyk. “Hmm,” het hy gesê. “Hier is nie baie water vir my om myself
nat te spat én om te drink nie. Wat gaan ek doen?”
Olifant kry toe ’n idee. “Ek is die grootste dier,” het hy gesê. “Ek sal
al die water vat! Die water is net myne en ek sal al die ander diere
wegjaag.”
Toe die rooibok en die sebra kom om water te drink, sê Olifant: “Dit
is my water! Gaan weg!” Hy het hard getrompetter. Hy het sy pote
gestamp, sy ore geflap en die rooibok en sebra weggejaag.

38

poeletjie – ’n klein bietjie
water wat in pad lê

Dink julle dit was reg om so
te maak?
Waarom dink jy het die
diere weggehardloop?
trompetter – harde geluide
wat olifante met hul slurpe
maak

HARDOPLEESSTORIE

Hulle was baie bang vir die groot olifant.
Later het Kameelperd en Hiёna ook kom water drink. Kameelperd
het stadig met sy lang, dun bene geloop. Hiёna het al laggend met
homself, saamgesluip.
Toe hulle probeer om water te drink, het Olifant getrompetter,
sy pote gestamp en sy ore geflap. “Dit is my water!” het hy gesê.
“Gaan weg!”

sluip – kruip stadig op die
grond
Kom sê dit saam met my.

Kameelperd het weggehardloop. Hiёna het opgehou lag en ook
weggehardloop.
Olifant het selfs vir Leeu en Luiperd van die water weggejaag. “Ek
is die grootste dier,” het hy gesê. “Ek wil al die water hê; die water is
myne!”

Sê dit saam met my.

Aan die einde van die dag, was al die diere baie dors. Hulle hou toe
’n vergadering onder die doringboom.
“Ons sal dié olifant moet stop!” het die rooibok, die sebra en
kameelperd gesê.
“Ja, hy is ’n boelie!” het die hiёna, die leeu en die luiperd gesê.
Skilpad het tot in die middel van die sirkel geloop. “Ek het ’n plan!”
het hy gesê. “Kom en luister na my.”

Kan julle onthou wat ’n
boelie is?
Kan jy aan ’n plan dink?

Al die ander diere het nader aan die skilpad beweeg sodat hulle sy
sagte stem kon hoor.
Skilpad het gesê: “Olifant is groot en as ons een vir een kom water
drink, kan hy ons maklik wegjaag. Maar, as ons saamwerk, kan ons
hom keer om ons nie te boelie nie. Dit is my plan.”
Hy het aan die kraaie gesê: “Wanneer ek my pote twee keer stamp,
moet julle harde geluide maak en rondom Olifant se kop vlieg. Dit
sal hom verwar.”
Hy sê toe aan die ander diere: “Wanneer Olifant besig is, moet julle
almal na die watergat hardloop. Skree op Olifant, skree baie hard.
Vertel hom dat hy die water moet deel.”

verwar – nie moontlik om
duidelik of helder te dink
nie (deurmekaar)

Skilpad het die teken gegee.

Wat was die teken?

Al die kraaie het gelyk uit die boom gevlieg. Hulle het begin om
baie hard te kras en al rondom Olifant se kop gevlieg. Die olifant
was verward.

kras – dit is die geluid wat
kraaie maak

Al die ander diere hardloop toe so vinnig as wat hul kon na die
watergat en skree saam: “Hou op om ’n boelie te wees, deel die
water met ons! ”Hulle het ’n verskriklike lawaai gemaak.
Olifant het na al die dieregekyk. Hy het geluister na wat hulle gesê
het. En hy was baie skaam. Hy het weggegaan en die ander diere
laat drink.
“Dankie, Skilpad,” sê Leeu, “dit was ’n goeie plan!”

Waarom was hy skaam?
Wat dink julle van die plan?
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MAANDAG

HARDOPLEES Die watergat
Voor lees
Vra die leerders om ’n paar wildediere te noem.
Lees
Lees die storie hardop en vra die nodige vrae.

OG,
BLADSY
38 EN 39
15 min

Ná lees
• Wat het gebeur toe die diere almal saamgewerk het?
• Hoe is hierdie storie dieselfde as die storie van Jakob en die pen?
• Wat kan ons uit hierdie storie leer?

AANVANGSKENNIS

Ons is verskillend
en ons is dieselfde

Bestaande kennis
Dink julle ons is almal dieselfde?

BL 34
15 min

Lees die bladsy
Kyk na die prente en lees die teks.
Bespreek die vrae
•	
Hoe is ons verskillend? (Lees of speel? Sokker of hardloop?
Stad of platteland? Meisie of seun? ens.)
•	
Hoe is ons dieselfde?

KLANKE

Hersiening: aa- en uu-klank

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

BL 35
15 min

Identifiseer woorde met die klank
Die leerders kan nog woorde gee.
Pare Lees die klankgrepe en woorde.

LEES

Die watergat

Prentloop
Wie kan julle in elke prent sien?

BL 28-33
15 min

Lees die volle storie vir en saam met die leerders
Die leerders wys na die woorde met hulle vingers.
Begriplees:
• Op bladsy 28 wys na die woord wat vir ons vertel hoe die weer was.
• Op bladsy 29 wys na die woorde wat vir ons vertel wat die olifant sȇ.
• Hoe weet ons dit is woorde wat die olifant gesȇ het?
• Op bladsy 30 wys na die woord wat vir ons vertel wat die olifant doen.
•	
Hoe sal jy voel as ’n olifant op jou sou skree?
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MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 36

Pare Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

15 min

Individueel Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

ONAFHANKLIKE WERK

Inleiding

30 min

Kry die klas gereed om die Onafhanklike Werk te voltooi.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep A en B

30 min

Eerste lees
•	
Stel die storie bekend soos nodig.
•	
Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	
Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop om
begripsvrae te beantwoord.

VISUELE KUNSTE

Vingerafdruk-diere

30 min

Bespreek
• Die leerders kyk na hul eie unieke vingerafdrukke.
• Vergelyk vingerafdrukke met ’n maat.
Maak van vingerafdrukke
•	
Die leerders druk hul vingerpunte in verf en maak
verskillende afdrukke op papier daarvan.
•	
Wag totdat die verf droog is. Bȇre die bladsye veilig om
Dinsdag te voltooi.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
Stuur elke groep na ’n aktiwiteitstasie.
•	
Die leerders doen die aktiwiteit.
•	
Die onderwyser neem waar en gee raad.
Koel af
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DINSDAG
WELSTAND ( PSW )

Oplettende ek

15 min

• Die leerders sit gemaklik en sluit hulle oё.
•	
Haal asem en hou hul asem in vir vyf tellings. Blaas asem
uit vir vyf tellings. Herhaal.
•	
Die leerders maak hul oё oop en vertel mekaar hoe hulle
voel.
•	
Verduidelik hoe hierdie oefening hulle kan help om te
ontspan of te kalmeer.

AANVANGSKENNIS

Ek en my vriende

Lees
Lees al die verklarings vir en saam met die leerders.

BL 37
15 min

Antwoord
Vul in ✔ of ✘.
Teken
Teken ’n prent van ooreenkomste tussen jouself en jou vriend.

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 38
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 171 in die LAB uit.
Lees saam
• Waarom is daar ’n hoofletter aan die begin van die sin?
• Wat kry ons aan die einde van die sin?
Vra vrae en knip die woorde of woordgroepe uit
• Wanneer? Een jaar
• Wat? Die reën
• Wat het gebeur? Nie gereёn nie
Skommel en herstruktureer die sin
Plak die sin Die leerders plak die sin in die LAB op bladsy 39.
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BL 39
15 min

DINSDAG

SKRYF

Skryf ’n brief

15 min

Beste

Inleiding Watter soort briewe kan ons skryf? (Voorbeelde:
dankie-sê-briewe, uitnodiging na ’n geleentheid, jammer-sȇ-briewe.)
Wys die skryfraam
• Groet
• Slot
Dinkskrum
• Watter soort brief gaan ons skryf?
• Aan wie gaan ons skryf?
• Wat sal ons sȇ/vra?

Groete,

Gedeelde Skryf Gebruik die korrekte formaat asook leerders se idees.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30
30 min
min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep C en D

30 min

Eerste lees
• Stel die storie bekend soos nodig.
• Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	
Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop om
begripsvrae te beantwoord.

VISUELE KUNSTE

Vingerafdruk-diere

30 min

Beplan 
Die leerders beplan hoe om hul vingerafdrukke van Maandag
te gebruik om verskillende diere te maak.
Skep
Voeg liggaamsdele by bv. kop, oё, pote, skulp ens.
Vertoon
Selfassessering
Voltooi die rubriek in die LAB op bladsy 13.

LIGGAAMSOPVOEDING
My News

Aktiwiteitstasies

30 min

Aktiwiteitstasies
Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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 ( PSW )

Ek dink, ek voel

15 min

Vraag
Hoe laat ’n goeie maatjie jou voel?
Pare
Bespreek hierdie vraag.
Deel
Kies twee leerders om hul menings te deel (gee aan elke
leerder deur die kwartaal ’n kans).

AANVANGSKENNIS

Unieke jy!

Bestaande kennis
Vra aan die leerders of hul ’n paspoort het of dalk al ’n
paspoort van ’n familielid gesien het.

BL 40
15 min

Lees die bladsy Bespreek die prent en lees die teks saam
met die leerders.
Praat oor die vraag
• Hoe gaan jy die antwoord vind?
• Die leerders moet hul antwoorde Vrydag klas toe bring.

KLANKE

Woordfamilies: aa en uu

Bou woorde
Bou ’n paar woorde met die klank en sê dit hardop.

BL 41
15 min

Op jou eie en in pare
• Die leerders bou meer rymwoorde.
• Die leerders sê al die rymwoorde vir hulle maat.
• Die leerders kan meer woorde verskaf.

LEES

Die watergat

Lees saam
Lees bladsy 28-30 van Die watergat vir en saam met die klas.
Lees in groepe
In groepe van drie, maak beurte om elkeen een bladsy te lees.
Lees onafhanklik
Die leerders fluister-lees die eerste drie bladsye van die storie.
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BL 28-30
15 min

WOENSDAG

SKRYF

’n Brief

BL 42

Hersien die formaat van die brief
• Groet en slot
• Leestekens

15 min

Dinkskrum van woordeskat
•	
Naam van die skool, skoolvakke, speletjies wat by die skool
gespeel word.
Skryf
Voltooi die skryfraam

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep E en A

Eerste lees vir Groep E
• Stel die storie bekend soos nodig.
•	
Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	
Die leerders moet aan die einde van elke
bladsy stop om begripsvrae te beantwoord.

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.

’n Liedjie oor diere

30 min

Warm op
Maak geluide van verskillende wildediere, bv. Brul soos ’n leeu, kras
soos ’n kraai, runnik soos ’n sebra, ens.
Leer ’n liedjie aan
Kies en onderrig ’n bekende liedjie oor ’n wildedier, bv. Oom Olifant
(Oom olifant, jou reuse dier, die mense lag, vir hul plesier, want waar
het jy, al ooit gehoor, van ’n stertjie van agter, en ’n stertjie van voor)
Oefen in groepe
Die leerders oefen liedjie en sit ook aksies by.

LIGGAAMSOPVOEDING
My News

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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

15 min

Waar kom jy vandaan? (Hande uitgestrek)
Waarkom jy vandaan? (Hande uitgestrek)
Waar kom jy vandaan? (Hande uitgestrek)
Ek kom van Suid-Af rika! (Wys na jouself)
Ek’s ’n Suid-Af rikaner. (Wys na jouself)
Ek kom van Zimbabwe! (Wys na jouself)
Ek’s ’n Zimbabwiёr. (Wys na jouself)
Ek kom van Malawi! (Wys na jouself)
Ek’s ’n Malawiёr. (Wys na jouself)
En ons is almal dieselfde! (Duime op)

AANVANGSKENNIS

Vriende

Bestaande kennis

BL 43
15 min

Wat doen vriende?
Lees die bladsy
• Wat wys die prent?
• Wat doen die kinders?
• Wie is goedhartig?
Doen die aktiwiteit
• Lees die woorde.
• Trek ’n lyn van die woorde na die korrekte deel van die prent.

KLANKE

Skryf jou eie sin

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

BL 44
15 min

Die leerders doen die aktwiteit
• Stap deur klas en bied 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 op bladsy 39 in die LAB
•	
Watter twee woorde wys dat dit in die verlede gebeur het?
(het, gereën)
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15 min

DONDERDAG

SKRYF

Verbeter ons skryfwerk

15 min

Bespreek Gedeelde Skryf
•	
Lees ’n sin van Dinsdag se Gedeelde Skryf aan leerders.
•	
Wys hoe om die sin meer interessant te maak deur, bv.
byvoeglike naamwoorde, beskrywings of interessante
werkwoorde te gebruik.
Lees
Die leerders lees ’n sin van hul skryfwerk van die vorige dag aan
’n maat.
Kontroleer en verbeter
Kontroleer spelling en leestekens van die sinne.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep B en C

30 min

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

UITVOERENDE KUNSTE

Tyd vir konsert

30 min

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

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Aktiwiteitstasies
Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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

Unieke jy!

Niemand in die wȇreld het ’n oog of ŉ vingerafdruk soos jy
nie. Jou vingerafdrukke en jou oȇ is uniek. Binnelandse Sake
neem jou vingerafdrukke asook ’n foto van jou, wanneer jy vir
’n paspoort aansoek doen, sodat hulle kan bewys dat dit regtig
jy is wanneer jy die land binnekom of verlaat. Ons noem dit
Biometrika

BL 40
15 min

Deel
• Vra ’n leerder om met die klas te deel.
• Praat oor wat jy uitgevind het.

AANVANGSKENNIS

Unieke jy!

Skryf en teken wat jy uitgevind het.
• Skryf een iets neer wat jy geleer het.
• Teken ’n prentjie.

KLANKE

Spoedlees woorde

BL 45
15 min

BL 46

15 min
Pare lees die woorde
• Die leerder lees vir 1 minuut vir sy maat.
•	
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 vriende doen

Dinkskrum Wat is die goeie eienskappe van ’n vriend?
(Voorbeelde: goedhartig, luister, deel, help, lag, speel.)
Lees
Lees die begin van die sinne saam met die leerders.
Skryf
Die leerders kies woorde op die lys en voltooi die skryfraam.
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BL 47
15 min

VRYDAG

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep D en E

30 min

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

LEES

Nasien en terugvoering

Lees
• Die leerders lees in pare hul nuus vir mekaar.

BL 36
15 min

Sien Onafhanklike Werk na
• Gaan saam met die leerders deur die DBO-aktiwiteitsboeke.
• Die leerders korrigeer of voltooi hul take.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

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

49

WEEK 4 • ALMAL IS SPESIAAL

OORSIG VAN DIE WEEK

Almal is spesiaal
Die fokus vir hierdie week is Almal is spesiaal – Mense is dieselfde, maar ook verskillend. Die
Lewensvaardigheidtekste en -aktiwiteite fokus op ooreenkomste en verskille tussen leerders, en ook op
ooreenkomste en verskille tussen lande in Afrika.
Die Hardoplees-storie gaan oor kinders wat geboelie word omdat hulle anders is. Die fokus op hoe om
afknouery (boelies) te stop, word verder ontwikkel.
Die leerders gaan voort met sin- en woordwerk wat op die Gedeelde Leesteks vir die twee weke
gebaseer is, en skryf ’n storie gebaseer op die teks in die Gedeelde- en Onafhanklike Skryf.

VIDEO

Die leerders doen hersiening van die ie-klank.

Afrikaans
Huistaal en Lewensvaardigheid

2
Oorsig van die Week
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KYK NOU

WEEK 4
VOORBEREIDING
Flitskaarte

reën

droog

dors

water

drink

Sinstrook

“Hou op om ’n boelie te wees!”
“Deel die water met almal!”
HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

1

Lees in pare LAB bladsy 64

2

Handskrif 1 l t l t

3

Handskrif 2 Lennie lê in die son, want hy is lui.

4

Handskrif 3 Primêre en sekondêre kleure

geel blou rooi groen oranje pers

5

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 27

6

DBO-werkboek vir Huistaal bladsy 29

7

DBO-werkboek vir Lewensvaardigheid bladsy 16-17

8

Woordeboek

reën droog dors water drink

BENODIGDHEDE VIR AKTIWITEITE
• Plakkate van noord, suid, oos en wes
• Tou of boontjiesakkies
• Herwinbare materiale soos boksies, melkboksies,
melkbotteldoppies om voertuie te maak
• Papiervlae van Afrika-lande
• Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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Die nuwe seun
en die boelie

WaaaaWaaaa

WaaaaWaaaa

WaaaaWaaaa

Sipho was ’n nuwe seun in graad 2. Amos was ook ’n nuwe seun in
graad 2. Daar was nog ander nuwe seuns en meisies.

VRAE + WOORDESKAT
boelie – iemand wat
iemand wat kleiner of
jonger is seer maak of
verneder

Is iemand nuut by die skool
hierdie jaar?

Thami was ’n nuwe seun. Hy was van Durban. Dora was ’n nuwe
meisie. Sy was van Ulandi. Ayanda was ’n nuwe meisie. Sy was van
QwaQwa.
Simson was ’n nuwe seun. Hy was van Malawi.
Sipho en Amos het by dieselfde lessenaar gesit. Ayanda en Dora
het by dieselfde lessenaar gesit. Simson het alleen gesit. Die
kinders het almal hul somme gedoen.
Ná skool het Jakob vir Simson by die skoolhek gestop.
“Is jy Simson?” het hy gevra.
“Ja,” het Simson gesê.
“Is jy sterk, Simson?” het Jakob gevra. Hy het Simson se boek gevat.
Hy het Simson se boek in die modder gegooi. Hy het sy voet op
die boek gesit.
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Kan julle Malawi op die
kaart van Afrika vind?
alleen - sonder iemand
anders; op jou eie
Waarom dink jy het Simson
op sy eie gesit?
Hoe voel jy wanneer jy
alleen is?
gegooi - om iets hard neer
te sit

HARDOPLEESSTORIE

”Ha ha,” het Jakob gesê. “Nou is jou boek vuil. Jou boek is net so vuil
soos jy. My pa het vir my vertel dat immigrante van ander lande
vuil is. “Ha ha, ha ha.”
Sipho het huis toe gegaan. Hy was hartseer. “Wat makeer?” het sy
ouma gevra.
Sipho het vir Ouma van Jakob vertel. Hy het vir Ouma van Simson
vertel. Hy het vir sy ouma vertel hoe Jakob die boek in die modder
gegooi het. Hy het vir sy ouma vertel wat Jakob gesê het.

Wou Jakob Simson se
vriend wees?
immigrante - mense wat na
’n ander/nuwe land verhuis
Jakob spot met Simson oor
sy naam. Volgens die storie
in die Bybel, was Simson
baie sterk.

“Is dit waar, Ouma?” het hy gevra. “Is mense van ander lande vuil?”

Het Jakob se pa die
waarheid gepraat?

“Nee,” het ouma gesê. “Simson is net ’n klein seuntjie. Simson is ’n
klein seuntjie net soos jy.”

Met wie het Sipho gepraat?

”Hoe kan ek hom help?” het Sipho gevra. “As ek vir Juffrou vertel,
gaan Jakob vir my slaan.” Hy is só ’n boelie.
“Ja, dit is waar,” het Ouma gesê. “Kom ons maak ’n plan.”
Sipho en sy ouma het toe ’n plan gemaak om Simson te help.
Sipho het Amos van Ouma se plan vertel. “Dit is ’n goeie plan,” het
Amos gesê.

Moet ons mense van ander
lande sleg behandel?
Watter plan dink julle het
Ouma en Sipho gemaak?
plan - ’n gedagte of ’n
voorstel om iets te doen

Amos het vir Ayanda van Ouma se plan vertel. “Dit is ’n baie goeie
plan,” het Ayanda gesê.
Ayanda het vir Dora van Ouma se plan vertel. “Dit is ’n uitstekende
plan,” het Dora gesê.

uitstekend - baie goed

Gedurende pouse het Jakob na Simson gegaan. “Jou boek is vuil!”
het hy gesê. “Jy is ook vuil! Jy is net vuilgoed.”
“Tyd vir Ouma se plan!” het Sipho gesê. “Whaaaaa!” het hy geskree:
“Whaaaaa! Whaaaaa! Whaaaaa!”
Jakob het vir Simson gelos. Hy het na Sipho gehardloop.
”Whaaaaa!” het Amos geskree.
“Whaaaaa! Whaaaaa! Whaaaaa!” het Sipho en Sihle en Ayanda en
Dora geskree. “Whaaaaa! Whaaaaa! Whaaaaa!”

Die juffrou het uitgekom. “Wat gaan aan?” het sy gevra.
“Niks,” het die kinders gesê, maar hulle het almal na Jakob gekyk.
Die juffrou het na Jakob gekyk. “Wat gaan aan Jakob?” het sy gevra.
“Niks,” het Jakob gesê.
Maar hy het vir Simson uitgelos.
“Alles is nou reg, Simson,” het Sipho gesê. “Kom ons wees maats.”

53

WEEK 4 • ALMAL IS SPESIAAL

MAANDAG

HARDOPLEES

Die nuwe seun en die boelie

Voor lees
•	
Bespreek die prent op bladsy 58 in die LAB. Vra die leerders
wat hulle dink gaan gebeur.
•	
Vra: Is julle al ooit geboelie?

OG,
BLADSY
52 EN 53
15 min

Lees Lees die storie hardop en vra vrae.
Ná lees
• Wat het Jakob oor die mense van ander lande gesȇ?
• Wat het gebeur toe die kinders ’n groot lawaai gemaak het?
• Is dit beter om saam te werk of om alleen te werk?

AANVANGSKENNIS

Die lande van
Suider-Afrika

Bestaande kennis Het jy al ooit mense ontmoet wat van ’n
ander land af kom?

BL 49
15 min

Lees die bladsy Kyk na die kaart en lees die teks.
Bespreek die kaart (landkaart)
•	
Wys na die verskillende lande op die kaart.
•	
Vind die name van die hoofstede.
•	
Watter lande is die grootste? Watter lande is die kleinste?

KLANKE

Hersiening: ie-klank

Bekendstelling van die klank
•	
Luister na en sȇ die klank.
•	
Hou jou mond dop.

BL 50
15 min

Identifiseer woorde met die klank Die leerders kan nog woorde gee.
Pare Lees die klankgrepe en woorde.

LEES

Die watergat

Prentloop
Wie kan jy in elk van die prente
sien? Wat is besig om te gebeur?
Lees die volle storie vir en saam
met die leerders
Die leerders wys na die woorde met
hul vingers.
Begriplees
Op bladsy 31, wys na die woord
wat vir ons sȇ dat die skilpad weet
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BL 28-33
15 min
wat om te doen.
Op bladsy 32, wys na die
woorde wat vir ons sȇ dat meer as
een persoon deel van die plan is.
Op bladsy 33, wys na die woord
wat vir ons sȇ wat Skilpad gedoen
het.
Wys na die woord wat vir ons sȇ hoe
die olifant gevoel het.
Hoe dink jy het die olifant se gesig
gelyk?

MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 51

Pare Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

15 min

Individueel Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK
•	
Stel die week se Onafhanklike
Werk wat op bord geskryf is
bekend.
•	
Die leerders doen twee take per
dag tensy hulle GBL het.

GROEPBEGELEIDE LEES

Inleiding

30 min

•	
Herinner hulle daaraan om
konsekwente lettervorming,
grootte, posisie op die lyn en
skuinste te oefen en om hul
beste letter te identifiseer.

Groep A en B

30 min

Eerste lees
• Bekenstelling/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 onderwyser.

VISUELE KUNSTE

Maak ’n voertuig van
herwinbare materiaal

30 min

Bespreek
Hoe kon Simson vanaf Malawi na Suid-Afrika gekom het? (bv.
vliegtuig, bus, taxi, motor)
Beplan
• Besluit in groepe watter voertuig julle gaan maak.
•	
Die leerders kry die nodige materiale bymekaar en beplan en
teken die voertuig wat hulle gaan maak.

LIGGAAMSOPVOEDING
Inleiding
Berei voor
•	
Kies vier verskillende
aktiwiteite op bladsy 18-19 vir
die week.
•	
Berei die toerusting voor.
•	
Verdeel die klas in vier groepe
vir die week.
Stel aktiwiteitstasies bekend

Speletjie: Rondom
die wȇreld

30 min

•	
Wys die toerusting en
verduidelik die vier aktiwiteite
vir die week.
•	
Die leerders rolspeel die
aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit
Die leerders speel ’n speletjie,
soos vang mekaar, aan-aan,
wegkruipertjie.
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DINSDAG
WELSTAND ( PSW )

Oplettende ek

15 min

•	
Pare sit en kyk na mekaar.
•	
Die leerders maak beurte om snaakse gesigsuitdrukkings te
maak om hul maat te laat lag.
•	
Vra een of twee leerders om hul snaaksste gesigsuitdrukkings
aan die klas te wys.
•	
Praat oor hoe om te lag ons kan help om te ontspan.

AANVANGSKENNIS

Hoofstede

BL 52

15 min
Lees
•	
Kyk saam na die kaart.
•	
Verduidelik dat ’n hoofstad die stad is waar die regering ontmoet.
•	
Lees die name van die lande wat gelys is, vir en saam met die leerders.

Antwoord
•	
Vind die lande op die kaart.
•	
Vul die name van elke land se hoofstad in.
Kontroleer Die leerders kontroleer hul antwoorde met ’n maat.

KLANKE

Vul die middelklank -ee- of -ie- 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 53
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 171 in die LAB
uit.
Lees saam
• Wat beteken die leestekens, “ “?
•	
Hoe sȇ ons ’n sin wat met ’n
uitroepteken eindig?
Vra vrae en knip die woorde of
woordgroepe uit
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BL 54

• Doen wat? Stop!
•	
Wat doen hy? Boelie
•	
Wie? Ons
•	
Doen wat? Deel
• Wat? Water

15 min

Skommel en herstruktureer die
sin
Plak die sin Die leerders plak die
sin in die LAB op bladsy 54.

DINSDAG

SKRYF

Skryf ’n brief

15 min

Inleiding Die leerders vertel die storie, “Die nuwe seun en die boelie” in
hul eie woorde.
Wys die skryfraam
Dinkskrum
• Wat sal die titel wees?
• Wie was die boelie en wat wou hy nie deel nie?
• Wie het ’n slim plan gehad?
• Wat het die diere gedoen?
• Hoe het die boelie gevoel?

Die _____ was ’n
boelie. _____ wou nie
_____ deel nie.
Die _____ het ’n plan

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

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

Die diere by _____

gemaak.

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep C en D

30 min

Eerste lees
•	
Stel die storie bekend soos nodig.
•	
Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	
Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop om
begripsvrae te beantwoord.

VISUELE KUNSTE

Maak ’n voertuig uit
herwinbare materiaal

30 min

Beplan 
Die leerders beplan hoe om hul vingerafdrukke van Maandag te
gebruik om verskillende diere te maak.
Skep Voeg liggaamsdele by bv. kop, oё, pote, skulp ens.
Vertoon
Selfassessering Voltooi die rubriek in die LAB op bladsy 54.

LIGGAAMSOPVOEDING
My News

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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 ( PSW )

Ek dink, ek voel

15 min

Vrae
•	
Hoe is ons verskillend en ook dieselfde in my familie? (bv. Wie is die
oudste/jongste? Hoe lyk my familielede?)
•	
Hoe voel ek oor my familie?
Pare Bespreek die vrae.
Deel Kies twee leerders om hul bespreking met die klas te deel.
(Probeer kyk dat elke leerder deur die kwartaal ’n geleentheid kry.)

AANVANGSKENNIS

Malawi-meer

Bestaande kennis
Vra die leerders om die name van Afrika-lande wat hulle ken te
noem.

BL 55
15 min

Lees die bladsy Bespreek die prent en lees die teks saam met
die leerders.
Praat oor die vraag
•	
Hoe gaan jy die antwoord vind?
•	
Die leerders moet hul antwoorde Vrydag klas toe bring.

KLANKE

Woordfamilie: ie

Bou woorde Bou ’n paar woorde met die klank en sȇ dit hardop.

BL 56
15 min

Op jou eie en in pare
•	
Die leerders bou nog rymwoorde.
•	
Die leerders sȇ al die rymwoorde vir hulle maat.
•	
Die leerders kan nog woorde gee.

LEES

Die watergat

Lees saam Lees bladsy 31-33 van Die watergat vir en saam
met die klas.
Lees in groepe In groepe van drie, maak beurte om elkeen
een bladsy te lees.
Lees onafhanklik Die leerders fluister-lees die laaste drie
bladsye van die storie.
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BL 31-33
15 min

WOENSDAG

SKRYF

Ek en my vriend

BL 57

Bespreek Bespreek wat die woorde dieselfde en verskillend
beteken.

15 min

Dinkskrum woordeskat Dinkskrum woorde om jou maat te
beskryf.
Skryf Voltooi die skryfraam.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep E en A

Eerste lees vir Groep E
• Stel die storie bekend soos nodig.
•	
Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	
Die leerders moet aan die einde van elke
bladsy stop om begripsvrae te beantwoord.

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.

Improviseer

30 min

Inleiding
Opsomming van die storie, “Die nuwe seun en die boelie”.
Bespreek
•	
Wie was die karakters in die storie?
•	
Hoe dink jy het Jakob gelyk en gepraat?
•	
Hoe dink jy het Simson gelyk en gepraat?
•	
Hoe dink jy het Sipho gelyk en gepraat?
Groepe
•	
Die leerders voer ’n kort toneel op oor ’n boelie en hoe hulle gestop word.
•	
Almal moet ’n beurt kry. Herinner leerders dat niemand moet seerkry nie.

LIGGAAMSOPVOEDING
My News

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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

Rympie

15 min

Waar kom jy vandaan? (Hande uitgestrek)
Waarkom jy vandaan? (Hande uitgestrek)
Waar kom jy vandaan? (Hande uitgestrek)
Ek kom van Suid-Af rika! (Wys na jouself)
Ek’s ’n Suid-Af rikaner. (Wys na jouself)
Ek kom van Zimbabwe! (Wys na jouself)
Ek’s ’n Zimbabwiёr. (Wys na jouself)
Ek kom van Malawi! (Wys na jouself)
Ek’s ’n Malawiёr. (Wys na jouself)
En ons is almal dieselfde! (Duime op)

AANVANGSKENNIS

Die boelie

Bestaande kennis Hoe laat boelies ons voel?

BL 58
15 min

Lees die bladsy
•	
Wie sien julle in die prent?
•	
Waarom skree die kinders?
•	
Hoe kan ons iemand laat ophou om ’n boelie te wees?
Doen die aktiwiteit Skryf ’n sin oor hoe om ’n boelie te stop.

KLANKE

Skryf die woorde korrek oor

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

BL 59
15 min

Die leerders doen die aktwiteit Stap deur klas en bied ondersteuning
waar nodig.
Kontroleer en sien die aktiwiteit na.

LEES

Woordeskat en Taalstruktuur

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 op bladsy 54 in die LAB
•	
Watter woorde sȇ vir die olifant wat om te doen? (stop, deel)
•	
Wanneer moet die olifante stop en deel? (nou)
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15 min

DONDERDAG

SKRYF

Leesbegrip

BL 60

Hersiening Lees weer die storie, “Die watergat”.

15 min

Beantwoord die vrae

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep B en C

30 min

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

UITVOERENDE KUNSTE

’n Tradisionele liedjie

30 min

Bestaande kennis
•	
Gesels oor tradisionele liedjies in jul omgewing.
•	
Wys hoe julle klap en trap wanneer julle sing.
Sing Kies ’n tradisionele liedjie en sing dit as ’n klas saam.
Voer op Groepe kies, oefen en voer die liedjie op.
Evalueer Prys en gee applous aan elke groep.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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

Malawi-meer

Die Malawi-meer is tussen Malawi, Mosambiek en Tanzaniё. Dit
is ’n varswatermeer. Dit is die derde diepste varswatermeer in die
wȇreld. 7% van die wȇreld se varswater is in hierdie meer.

BL 55
15 min

Pare Vertel wat jy uitgevind het.
Deel
• Vra ’n leerder om met die klas te deel.
• Praat oor wat jy uitgevind het.

AANVANGSKENNIS

Malawi-meer

Skryf en teken wat jy uitgevind het.
• Skryf een feit wat jy geleer het.
• Teken ’n prentjie.

KLANKE

Diktee

dier kies dief diep siek

BL 61
15 min

BL 62
15 min

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

Die boelie

Dinkskrum
•	
Lees weer die storie van Dinsdag se Gedeelde Skryf.
•	
Die leerders kies hul eie karakters vir ’n nuwe storie.
Lees Lees die begin van die sinne saam met die leerders.
Skryf Die leerders voltooi die skryfraam met hul eie storie.
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BL 63
15 min

VRYDAG
HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep D en E

30 min

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

LEES

Lees in pare

BL 64

Lees
•	
Die leerders lees hul Onafhanklike Skryf in pare vir mekaar.
•	
Sȇ aan jou maat waarvan jy gehou het van hul skryfwerk.

30 min

Sien Onafhanklike Skryf na Sien die aktiwiteit in die DBO-werkboek
na wat gedurende Onafhanklike Werk voltooi is..

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

Speletjie: Tradisioneel

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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

Ons is verskillend
en ons is dieselfde
Hierdie week fokus ons op Ons is verskillend en ons is dieselfde. Aktiwiteite fokus op mense wat fisies
gestremd is, hoe hulle hul gestremdhede oorkom en hoe ons mense kan help wat fisies uitgedaag
word. Suid-Afrikaanse gebaretaal word bekendgestel.
Die leerders doen hersiening van die die oe-klank.

VIDEO

In Visuele Kunste maak die leerders ’n bril en versier dit dan. Sowel Uitvoerende Kunste as
Liggaamsopvoeding fokus op samewerking en ondersteuning vir mekaar.

Afrikaans
Huistaal en Lewensvaardigheid

2
Oorsig van die Week
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KYK NOU

WEEK 5
VOORBEREIDING
Flitskaarte

lees

sien

oë

lig

bril

Sinstrook

Sipho het probeer om die getalle op die bord te lees.
ONAFHANKLIKE WERK

1

Lees in pare LAB Bladsy 86

2

Handskrif 1 g y j

3

Handskrif 2 Ma stryk my broek met ’n yster.

4

Handskrif 3 Getalle 1 tot 5 een twee drie vier vyf

5

DBO-werkboek vir Huistaal Bladsy 35

6

DBO-werkboek vir Huistaal Bladsy 39

7

DBO-werkboek vir Lewensvaardigheid Bladsy 23

8

Woordeboek
lees

sien

oë

lig

bril

BENODIGDHEDE VIR AKTIWITEITE
•	
Skȇre en gom
•	
Kryte, viltpenne of plakkers
•	
Vir Vind uit, maak prente van bekende fisies gestremde
mense, soos die blinde sanger Ray Charles en fisies
gestremde atlete soos Ntando Mahlangu, Kgothatso
Montjane bymekaar
•	
Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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Sipho se nuwe oë

VRAE + WOORDESKAT

Sipho het saam met sy beste vriende Amos en Simson in die klas
gesit. Hulle het agter in die klas gesit.
Hulle het somme gedoen. Sipho het probeer om die getalle op die
bord te lees. “Ek sien + 2,” het hy gedink, “maar is dit 6 + 2 heelbo?
Of 5 + 2? Of 8 + 2 …?”
“Wat is die syfer heelbo?” het sy vriend Amos vir hom gevra. “Um,
miskien is dit nie ’n syfer nie, Amos. Ek dink ek sien ’n vlieёnde
vark!” Die klas het uitgebars van die lag, en Sipho het saam gelag.
Almal het gedink dat dit baie snaaks is.

Kan Sipho die getalle sien?
Waarom nie?
Het jy al ’n vlieënde vark
gesien?
Is daar so ’n ding?

“Reg, Sipho, die komediant! Kom sit asseblief by jou lessenaar. Jy
kan gedurende pouse weer by jou vriende sit,” het die onderwyser
gesê.

komediant (grapmaker)
– ’n persoon wat grappe
vertel

Sipho het opgestaan en by sy lessenaar gaan sit. Hy was verward.
Die meeste dae kon hy die syfers sien, selfs al het hy agter in die
klas gesit. Hy sal vir sy ouma moet sê, het hy by homself gedink.

verward - deurmekaar, kan
nie mooi dink nie

Hy het na skool reguit huis toe gehardloop om vir sy Ouma
te vertel. “Ouma, is jy by die huis?” het Sipho gevra terwyl hy
die kombuis ingestorm het. Ouma was besig om vetkoeke vir
aandete te maak.
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Kan jy van agter in die klas
die bord sien?

Het Sipho altyd gesukkel
om op die bord te sien?
ingestorm – vinnig in ’n
vertrek ingaan

HARDOPLEESSTORIE

“Ouma, Ouma, jy moet my dorp toe neem!” het hy geskree.
Ouma omhels Sipho terwyl sy lag. “Hoekom moet ek vir jou dorp
toe neem, Sipho? Het jy gedagdroom oor dorp toe gaan?” Maar hy
het hartseer gelyk.
“Wat het gebeur, Sipho? Het iemand jou omgekrap?” het Ouma
gevra. “Nee, Ouma. Vandag in die klas kon ek nie die syfers op die
bord mooi sien nie. Ek het iets gesien wat soos ’n vlieёnde vark
gelyk het!” het Sipho gesê. “’n Vlieёnde vark?” Ouma en Sipho het
saam begin lag.

Hoe dink jy het hy in die
kombuis gegaan? Stadig?
Baie vining?
Is Ouma bekommerd oor
Sipho?
Het Ouma ook gedink dat
Sipho ’n grap gemaak het?

Sipho het vir Ouma gesê dat hy ernstig was. Sy oё kom nie meer
behoorlik sien soos voorheen nie.
“Môre is dit Saterdag, dan sal ek jou na die oogdokter in die dorp
neem. Is jy nou gelukkig?”
Sipho het geknik en geglimlag. Toe hy dink Ouma hou hom nie
dop nie, het hy stadig die emmer met vetkoeke oopgemaak om
een te neem. Maar soos alle oumas, het sy oё agter in haar kop. “Ek
hou jou dop, jongman!’ het Ouma gesê, sonder om om te draai om
na Sipho te kyk.

Hoekom dink jy maak hy
die emmer stadig oop?
Was jy al by ’n dokter,
klinieksuster of tandarts?

“Dit ruik lekker, Ouma!” het Sipho gesê toe hy by die kombuis
uithardloop.

oogkundige – ’n dokter wat
jou oë toets en ŉ bril kan
voorskryf.

Ouma het vir Sipho na ’n dokter wat oё toets geneem. Hierdie
dokter word ’n oogkundige genoem.

Dink jy Sipho is gelukkig
om sy bril te kry?

Die oogkundige het ’n skerp lig in Sipho se oё geskyn. Sy het
voorwerpe voor sy oё gehou en hom gevra wat hy kon sien. Sy het
gesê: “O, hierdie seun het regtig ’n bril nodig!”
Ná ’n paar dae het Sipho sy nuwe bril gekry. Hy het dit opgesit.
“Ouma!” het hy uitgeroep, “ek kan die prente op die muur duidelik
sien. Daar is jy! Daar is ek!”
Hy het buitentoe gehardloop. “Ek kan die busse op die pad sien! Ek
kan die koeie op die heuwel sien! Ek kan die voёls in die lug sien!”
het hy uitgeroep.
Sipho het met sy bril skool toe gegaan. Dit het blou rame en
helder lense gehad. Almal was baie opgewonde saam met hom.
Hy het agter in die klas gesit en kon die syfers op die bord duidelik
sien. Toe die onderwyser die klaskamer binnekom, het Sipho
opgestaan en begin om die getalle op die bord te lees. “8 + 2, 3 +
2, 4 + 2. Ek ken al die antwoorde, Juffrou,” het Sipho met ’n groot
glimlag op sy gesig gesê. Almal in die klas was baie bly saam met
Sipho.

helder – duidelik om te sien
Wat dink jy het van die
ander kinders gesê?
Is dit ’n gelukkige einde vir
die storie?

“Pragtig, Sipho! Ek is baie trots op jou! Geen vlieёnde varke meer
nie,” het die onderwyser gesê, en almal het gelag.
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MAANDAG

HARDOPLEES

Sipho se nuwe oё

Voor lees
•	
Ken jy iemand wat ’n bril dra?
•	
Het jy al ooit probeer om deur hul brille te kyk?

OG,
BLADSY
66 EN 67
15 min

Lees Lees die storie hardop en vra vrae.
Na lees
•	
Waarom kon Sipho nie op die bord sien nie?
•	
Wat het die onderwyser vir Sipho gevra om te doen?
•	
Hoe het Sipho gevoel toe hy sy nuwe bril gekry het?

AANVANGSKENNIS

Help ons vriende

BL 72

Bestaande kennis
•	
As mense hulp nodig het om te loop, wat kan hulle gebruik?
•	
Watter probleme kan fisies gestremde mense hȇ?

15 min

Lees die bladsy Kyk na die prente en lees die teks.
Bespreek die fisies uitdagings Watter ekstra hulp mag mense
met verskillende fisies gestremdehede moontlik nodig hê?

KLANKE

Hersiening: oe-klank

BL 73
15 min

Stel die klank bekend
•	
Luister na en sȇ die klank.
•	
Hou jou mond dop.
Identifiseer woorde met die klank Leerders mag nog woorde gee.
Pare Lees die klankgrepe en woorde.

LEES

Sipho se nuwe oё

Prentloop Vir wie kan jy in elk van die prente sien?
Lees die volle storie vir en saam met die leerders Leerders wys
met hul vingers na die woorde.
Begriplees
•	
Op bladsy 66, wys na die woord wat vir ons sȇ waar Sipho
gesit het.
•	
Op bladsy 67, wys na die woord wat vir ons sȇ waar die
onderwyser wou hȇ Sipho moes sit.
•	
Op bladsy 68, vind die woord wat vir ons sȇ dat Sipho se oё
nie behoorlik gewerk het nie.
•	
Hoe dink jy het Sipho gevoel?
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BL 66-71
15 min

MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 74

Pare Gebruik die prenteraam om vinnig nuus te vertel.

15 min

Individueel Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep A en B

30 min

Eerste lees
•	
Stel die storie bekend soos nodig.
•	
Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	
Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop om
begripsvrae te beantwoord.

VISUELE KUNSTE

Maak ’n bril

30 min

Beplan en bespreek
•	
Bespreek maniere om’n bril soos Sipho sin te maak.
•	
Gaan na bladsy 175.
•	
Bespreek wat benodig word om hierdie bril te maak.
Maak ŉ bril
•	
Die leerders knip die bril uit en plak die ore aan die raam.
•	
Laat droog word. Hou die bril veilig om Dinsdag te voltooi.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

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 rolspeel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit Die leerders speel ’n speletjie, soos vang mekaar,
aan-aan, wegkruipertjie.

Still to decide
if it is worth us
photographing
each activity
or if we should
put in a generic
photo or if we
should pay Anja
to illustrate
each/ generic.
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DINSDAG
WELSTAND ( PSW )

Oplettende ek

30 min

•	
Die leerders sit gemaklik en sluit hul oё.
•	
Hulle haal stadig asem in en uit op ’n telling van agt.
Herhaal agt maal.
•	
Hulle maak hul oё oop en vertel aan mekaar hoe hulle voel.

AANVANGSKENNIS

Oefen die
handgebare

Bestaande kennis Het jy al iemand gesien wat met hulle
“hande” praat?

BL 75
15 min

Nuwe kennis
•	
Mense wat nie kan hoor nie, maak gebare met hul hande om
met ander te “praat”. Ons noem dit gebaretaal.
•	
Suid-Afrikaanse gebaretaal is ’n amptelike taal in Suid-Afrika.
Lees en oefen
•	
Leerders kyk na die prente en raai wat elke gebaar beteken.
•	
Hulle lees die woorde wat by die gebaar pas.
•	
Leerders werk saam met ’n maat om die gebare te oefen.

KLANKE

Kies die korrekte woord

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

BL 76
15 min

Doen die aktiwiteit Loop deur die klas en gee ondersteuning
waar nodig.
Kontroleer/Sien die aktiwiteit na

LEES

Sinsbou

Knip uit Leerders knip die sinstrook
op bladsy 173 in die LAB uit.
Lees saam
•	
Waarom is daar ’n hoofletter aan
die begin van die sin?
•	
Wat vind ons aan die einde van
die sin?
Vra vrae en knip die woord/
woorde groepe uit.

70

BL 77
15 min
•	
Wie? (Sipho)
•	
Doen wat? (het probeer
lees)
•	
Wat? (die syfers)
•	
Waar? (op die bord)
Skommel en herstruktureer die
sin

Plak die sin Die leerders plak die
sin in die LAB op bladsy 77.

DINSDAG

SKRYF

Skryf ’n storie

15 min

Inleiding
•	
Leerders vertel die storie van Sipho se nuwe
oё in hul eie woorde.
•	
Ons gaan ’n soortgelyke storie oor iemand
met ’n ander fisies gestremdheid skryf.
Wys die skryfraam
Dinkskrum
•	
Wat sal die titel wees?
•	
Oor wie sal die storie gaan?
•	
Watter fisies gestremdheid het hy of sy
gehad? (bv. kan nie hoor nie, kan nie loop nie)

•	
Watter hulpmiddel het hy of sy nodig? (bv.
kierie, gehoorapparaat)
•	
Wat het Ouma gesȇ?
•	
Watter mediese persoon het hy of sy
besoek?
•	
Hoe het hy of sy gevoel toe hulle hul nuwe
hulpmiddel gekry het?
Gedeelde Skryf
•	
Skryf die storie op die bord deur die
leerders se idees te gebruik.
•	
Lees die storie saam.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep C en D

30 min

Eerste lees
•	
Stel die storie bekend soos nodig.
•	
Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	
Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop om
begripsvrae te beantwoord.

VISUELE KUNSTE

Versier die bril

30 min

Beplan Die leerders beplan hoe om hul brille van Maandag te
versier.
Versiering Die leerders teken op hul rame of plak plakkers,
blinkers, ens. op hul rame.
Vertoon Die leerders hou ’n modeparade om hul nuwe brille te
vertoon.
Selfassessering Voltooi die rubriek in die LAB op bladsy 77.

LIGGAAMSOPVOEDING
My News

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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 ( PSW )

Help ander

15 min

Vraag Kan ek ’n held wees deur ander te help?
Pare Bespreek die vraag.
Deel Kies twee leerders om hul menings met die klas te
deel (gee aan elke leerder ’n kans deur die loop van die
kwartaal).

AANVANGSKENNIS

Iemand met ’n fisiese
uitdaging

BL 78
15 min

Bestaande kennis
•	
Vra leerders of hulle al van Helen Keller gehoor het.
•	
Vra hulle om hulle te verbeel hoe dit moet voel om doof of
blind te wees.
Lees die bladsy Bespreek die prent en lees die teks saam met die
leerders.
Praat oor die vraag
•	
Hoe gaan jy die antwoord vind?
•	
Die leerders moet hul antwoorde Vrydag klas toe bring.

KLANKE

Woordfamilie: oe

Bou woorde Bou ’n paar woorde met die klank en sȇ dit hardop.

BL 79
15 min

Op jou eie en pare
•	
Bou nog rymwoorde.
•	
Sȇ al die rymwoorde vir jou maat.
•	
Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

Sipho se nuwe oё

Lees saam Lees bladsye 66-68 van Sipho se nuwe oё 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 66-68
15 min

WOENSDAG

SKRYF

Sinsbou

BL 80

Inleiding Verduidelik aan die leerders dat hulle vier sinne
moet skryf wat elkeen met die woorde aan die bokant
begin.

15 min

Dinkskrum idees Hoe kan ons mense help wat fisies
gestremd is?
Skryf Voltooi die skryfraam met vier frases op die bord.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep E en A

Eerste lees vir Groep E
•	
Stel die storie bekend soos nodig.
•	
Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	
Die leerders moet aan die einde van elke
bladsy stop om begripsvrae te beantwoord.

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.

’n Storie oor
gevoelens

30 min

Bespreek
•	
Wat is gevoelens?
•	
Die leerders gebruik hul gesigte
om verskillende gevoelens (soos
gefrustreerd, verleё, eensaam)
uit te beeld.

gelaat. Dora het baie eensaam
gevoel. Phiwe het langs Dora gesit.
Sy het gesȇ: “Kom ons sing saam!”
Dora het gelukkig gevoel. Phiwe
het gelukkig gevoel. Hulle het die
hele middag gesing.

Luister en bespreek gevoelens
Dora was hartseer. Sy het haar
been seergemaak. Sy moes met
krukke loop. Haar vriende het gaan
netbal speel. Hulle het haar alleen

Groepe
•	
Maak ’n kort storie oor
gevoelens op.
•	
Voer die toneel op.

LIGGAAMSOPVOEDING
My News

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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

Ons is dieselfde!
Ons is dieselfde!
Ons is dieselfde!
Ek kan nie sien nie, jy kan sien (hande op oë/af van oё af)
Maar ons is nog steeds dieselfde
… Ek kan nie hoor nie, jy kan hoor (hande op ore/af van ore af)
… Ek kan nie loop nie, jy kan loop (hande op bene/af van bene af)
… Ek kan nie praat nie, jy kan praat (hande op lippe/af van lippe af)

AANVANGSKENNIS

Help blinde mense

Bestaande kennis Hoe kan ons blinde mense help?

BL 81
15 min

Lees die bladsy
•	
Wie kan jy in die prent sien?
•	
Waarom help die klein dogtertjie die dame met die kierie en bril?
•	
Kan die dame die taxi hoor aankom? Waarom nie? Watter dinge
maak ’n geraas?
Bespreek Watter ander dinge kan jy doen om na fisies gestremde
mense om te sien?

KLANKE

Skryf jou eie sin

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

BL 82
15 min

Doen die aktiwiteit Loop deur die klas en gee ondersteuning
waar nodig.
Kontroleer/Sien die aktiwiteit na

LEES

Woordeskat en Taal

15 min

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 op bladsy 77 in die LAB.
•	
Watter woorde dui aan dat hy nie die getalle maklik kon lees nie? (het
probeer)
•	
Watter letters dui aan dat die woord het probeer in die verlede
plaasgevind het? (het)
•	
Wat sou ons sȇ indien dit nou gebeur? (probeer)
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DONDERDAG

SKRYF

Verbeter ons skryfwerk

15 min

Bespreek Gedeelde Skryf
•	
Lees ’n sin van Dinsdag se Gedeelde Skryf aan die leerders.
•	
Wys hoe om die sin meer interessant te maak deur bv. byvoeglike
naamwoorde, beskrywings of interessante werkwoorde te
gebruik.
Lees Die leerders lees ’n sin van hul skryfwerk van die vorige dag aan
’n maat.
Kontroleer en verbeter
•	
Kontroleer spelling en leestekens van die sinne.
•	
Kan jy jou sinne nog meer interessant maak?
Maats maak beurte en herhaal die oefening

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep B en C

30 min

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

UITVOERENDE KUNSTE

Mimiek

30 min

Warm op
•	
Sȇ vir die leerders dat hulle met hul oё gaan luister.
•	
Mimiek: kom na my toe, hou hande, maak ’n sirkel, sit.
Mimiek Gee aan die leerders die aksies om die mimiek te doen,
bv. maak oop jou boek, skryf, maak die bord skoon, skink ’n
koppie water, drink, ens.
Koel af Die leerders maak hul eie aksies op en vra die ander om
te raai wat hulle doen.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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

Iemand met ’n fisiese uitdaging

Die leerders het moontlik uitgevind oor die blinde sanger,
Ray Charles, of die gestremde atleet, Ntando Mahlangu, of die
tennisspeler, Kgothatso Montjane. Die onderwyser moet ook
voorbereid wees om te deel wat sy uitgevind het.

BL 78
15 min

Pare Vertel wat jy uitgevind het oor ’n beroemde persoon met ’n
fisiese uitdaging.
Deel
•	
Vra ’n leerder om met die klas te deel.
•	
Praat oor wat jy uitgevind het.

AANVANGSKENNIS

Iemand met ’n fisiese
uitdaging

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

KLANKE

Spoedlees woorde

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

BL 83
15 min

BL 84
15 min

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

SKRYF

Kreatiewe skryfwerk

Inleiding
•	
Benoem ŉ paar superhelde
op TV. (bv. Superman, Black
Panther, Wonderwoman)
•	
Wat hulle doen? (Hulle red
mense van slegte mense.)
•	
Hoe? (Hulle het spesiale
kragte, bv. Superman kan
vlieg en is supersterk.)
Lei leerders om ’n superheld
te skep
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•	
Wat is die naam van die
superheld?
•	
Hoe lyk die superheld?
•	
Watter spesiale kragte het
die superheld?
•	
Hoe help die superheld
mense?
Maak ’n identiteitskaart vir
jou superheld

BL 85
15 min

VRYDAG
HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep D en E

30 min

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

LEES

Kontroleer en gee terugvoering

30 min

Lees D
 ie leerders lees in pare hul Onafhanklike Skryf vir mekaar.
Sien Onafhanklike Werk na Gaan saam met die leerders deur hierdie
week se DBO- werkboekaktiwiteite.
Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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

Ons is verskillend
en ons is dieselfde
Ons gaan voort met die tema Ons is verskillend en ons is dieselfde. Ons vind meer uit oor mense met
fisiese uitdagings. Aanvangskennisaktiwiteite fokus op die ontdekking van wetenskaplike lense.
Die leerders doen hersiening van die ou-klank.

VIDEO

In Visuele Kunste maak die leerders ’n vergrootglas. Sowel Uitvoerende Kunste as Liggaamsopvoeding
fokus op samewerking en ondersteuning vir mekaar.
Gedurende hierdie week kan ŉ paar aktiwiteite as Formele Assesseringstake gebruik word.

Afrikaans
Huistaal en Lewensvaardigheid

2
Oorsig van die Week
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WATCH NOW

WEEK 6
VOORBEREIDING
Flitskaarte

lees

sien

oë

lig

bril

Sinstrook

Na ’n paar dae het Sipho sy bril gekry.
ONAFHANKLIKE WERK

1

Lees in pare LAB Bladsy 102

2

Handskrif 1 L F E T H I K M

3

Handskrif 2 Lennie en Tim kap hout saam met Ken.

4

Handskrif 3 Getalle 6 tot 10 ses sewe agt nege tien

5

DBO-werkboek vir Huistaal Bladsy 43

6

DBO-werkboek vir Huistaal Bladsy 47

7

DBO-werkboek vir Lewensvaardigheid Bladsy 25

8

Woordeboek
lees

sien

oë

lig

bril

BENODIGDHEDE VIR AKTIWITEITE
•	
Twee deurskynende bottels vir Maandag – vra die leerders
om bottels van die huis af te bring
•	
Skȇre, viltpenne/kryte
•	
Fotokopieer bladsy 102 in die LAB vir elke leerder
•	
Skoon papier om op te teken
•	
Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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Waar is my bril?
•	
In hierdie storie behoort die onderwyser sy of haar liggaam
te gebruik en klaskameritems as hulpmiddels aangewend
word. Voer die storie op soos voorgeskryf en laat interaksie
toe.
•	
Dit is belangrik om voor te gee dat jy nie hoor dat die leerders
vir jou sȇ die bril is op jou kop nie, om die humor (pret) van
die storie op te bou.
•	
Voeg soveel moontlik plekke, woorde soos “sit” of “plaas” en
voorsetsels van plek by soos jy voel.

Sit jou bril of sonbril op jou kop.
Tel ’n boek op. Goeiemôre, kinders! Ek wil vandag vir julle ’n storie
lees.
Vat aan jou gesig en lyk verward. Nou waar het ek my bril gesit?
Kyk op die tafel. Ignoreer die leerders wanneer hulle vir jou sê waar die
bril is. Het ek dit op die tafel gesit?
Skud jou kop. Nee, dit is nie op die tafel nie!
Kyk onder die boeke. Het ek dit onder my boeke gelos?
Skud jou kop. Nee, dit is ook nie onder my boeke nie.
Kyk in die kas. Het ek dit binne-in die kas gesit?
Skud jou kop. Nee, dit is nie binne-in die kas nie.
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HARDOPLEESSTORIE

WOORDESKAT
Kyk tussen die hoop papiere. Het ek dit tussen die hoop papiere
weggesteek?

tussen – voorsetsel van
plek

Skud jou kop. Nee, dit is nie tussen my hoop papiere nie!
Staan op en kyk agter die stoel. Het ek dit agter my stoel gebêre.

gebêre – ’n ander woord vir
gesit

Skud jou kop. Nee, dit is nie agter my stoel nie!
Kyk langs jou handsak. Het ek dit langs my handsak laat val?

langs – voorsetsel vanplek

Skud jou kop. Nee, dit is nie langs my handsak nie.
Klop op die grond of lessenaar voor ’n leerder. Het ek dit voor **
(gebruik ’n leerder se naam) gesit?
Skud jou kop. Nee, dit is nie voor ** nie.
Kyk na die krytrak. Het ek dit langs die bord ingedruk?
Skud jou kop. Nee, dit is nie langs die bord nie.
Vra die leerders om vir jou te sê. Vat aan die bokant van jou kop. Lyk
verras. Sit jou bril op. Waar dink julle kon ek dit gesit het?

ingedruk – ’n ander woord
vir gesit
langs – voorsetsel van plek

O, my goeiste, hier is dit! Ek moes vir júlle gevra het waar dit was.
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MAANDAG

HARDOPLEES

Waar is my bril?

Voor lees
•	
Vra: Moes jy al ooit jou ouma (of enige ander familielid) help
om iets te vind?
•	
Wat was dit? Waar het julle dit gekry?

OG
BL 80-81
15 min

Lees Lees die storie hardop of vertel dit met aksies.
Na lees
•	
Op watter plekke het ek vir my bril gesoek?
•	
Wys vir my wat tussen beteken. Herhaal met ander voorsetsels.

AANVANGSKENNIS

Lense help ons sien

BL 87

Bestaande kennis
•	
Sipho het ’n bril gekry om hom te help om beter te kan sien.
Wat word die deurskynende deel van sy bril genoem?
•	
Van watter ander soort lense weet jy?

15 min

Kyk na die foto’s Kan jy enige van die voorwerpe noem wat
lense het?
Lees die teks vir en saam met die leerders Herhaal die woorde:
bril, teleskoop, vergrootglas, mikroskoop.

KLANKE

Hersiening: ou-klank

BL 88
15 min

Stel die klank bekend
•	
Luister na en sȇ die klank.
•	
Hou jou mond dop.
Identifiseer woorde met die klank Leerders mag nog woorde gee.
Pare Lees die klankgrepe en woorde.

LEES

Sipho se nuwe oë

Prentloop Vir wie kan jy in elk van
die prente sien? Wat gebeur?
Lees die volle storie vir en saam
met die leerders Die leerders wys
met hul vingers na die woorde.
Begriplees
• Op bladsy 69, beskryf al die
dinge wat jy in die dokter se
kantoor kan sien.
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BL 66-71

•

•
•

15 min

Op bladsy 70, wys
na die woorde wat vir
ons sȇ wat Sipho gekry het om
hom te help sien.
Op bladsy 71, vind die
woord wat vir ons sȇ dat die
onderwyser tevrede was.
Op bladsy 70, hoe dink jy het
Sipho gevoel. Hoe sou jy gevoel
het?

MAANDAG

SKRYF ASSESSERING 1 My nuus
Pare Gebruik prenteraam om nuus vinnig te verduidelik.

BL 89
15 min

Leerders skryf hul eie nuus Sê vooraf aan leerders dat hierdie
’n assessering is en gemerk sal word.

Nasien:
Sien bladsy
144

Herinner hulle om:
•	
Die leestekens en spelling te kontroleer
•	
Interessante idees te skryf
•	
Hul skryfwerk te kontroleer voordat hulle dit ingee.

Punte: 5

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Stel hierdie week se Onafhanklike Werk (op die bord geskryf) bekend.
•	
Die leerders doen twee take per dag tensy hulle GBL het.
•	
Herinner hulle daaraan om hul letterformasie, grootte, posisionering op die lyn en
skuinste (helling) gereeld te oefen, en om hul beste letter te identifiseer.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep A en B

30 min

Eerste lees
•	
Stel die storie bekend soos nodig.
•	
Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	
Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop om begripsvrae
te beantwoord.

VISUELE KUNSTE

Maak ’n vergrootglas

Eksperiment Wys ’n vergrootglas
vir die leerders. Laat hulle toe om
kortliks daarmee te eksperimenteer.
Maak ’n vergrootglas Die leerders
werk in pare om ’n vergrootglas
te maak deur die onderwyser se
instruksies te volg.
Benodigdhede:
•	
’n Deurskynende 2 liter
plastiekbottel
•	
’n Kryt of koki (viltpen)
•	
Skȇr

LIGGAAMSOPVOEDING

30 min

•	
Water
Metode:
•	
Trek ’n sirkel op die geboё deel
van die bottel.
•	
Knip die sirkel uit.
•	
Gooi water in die skyfie. Dit is nou
’n lens.
•	
Hou die lens versigtig oor iets wat
geskryf is om die letters groter te
laat lyk.
Selfassessering Voltooi die rubriek
op bladsy 28 in die LAB.

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 rolspeel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit Die leerders speel ’n speletjie, soos vang mekaar,
aan-aan, wegkruipertjie.
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DINSDAG
LUISTER- EN PRAAT ASSESSERING 1
Teken en skryf
•	
Gee vir die leerders ’n skoon vel A4-papier.
•	
Vra hulle om ’n prent van die eerste deel
van die storie, Sipho se nuwe oё, te teken,
asook ’n sin te skryf.

Nasien:
Sien bl. 140
Punte: 5

Luister en praat
•	
Laat die leerders in groepe van vier of vyf
na jou lessenaar kom om te gesels oor die
storie, Sipho se nuwe oё.
•	
Roep een derde van die klas gedurende
hierdie periode. Voltooi op Woensdag en
Donderdag van week 6.

Sipho se nuwe oë

•	
Vra twee of drie vrae. Gebruik sowel laeras hoёrordevrae, bv.
	
1. Vertel die storie van Sipho se nuwe oё in
volgorde.
	
2. Wie het vir Sipho gehelp om beter te
kan sien? Hoe?
	
3. Ken jy enige een wat ’n bril of ’n
gehoorapparaat dra, ens. Hoe kan jy
hulle help?

AANVANGSKENNIS/PSW ASSESSERING 1
Lense wat ons gebruik

BL 90
XX
15 min

Lees
•	
Sȇ vir die leerders dat dit ’n assessering is.
•	
Lees die woorde in die woordboks.

Nasien:
Sien bl. 148
Punte: 5

Leerders gebruik prente en woordleidrade om die vrae te
beantwoord
•	
Pas die woorde in die woordboks by die prente.
•	
Voltooi die sinne deur die korrekte woord te gebruik.
Antwoorde: 1. lens; 2. bril; 3. teleskoop; 4. vergrootglas; 5.
mikroskoop

KLANKE

Vul die korrekte middelklank -oe
of -ou- in

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

BL 91
15 min

Doen die aktiwiteit Loop deur die klas en gee ondersteuning
waar nodig.
Kontroleer/Sien die aktiwiteit na

LEES

Sinsbou

Hersien
•	
Hersien die storie mondelings.
•	
Lees bladsy 69-71 van die storie
saam met die leerders.
Knip uit Die leerders knip die
sinstrook op bladsy 173 vand die
LAB uit.
Lees saam
•	
Hoekom is daar ’n hoofletter aan
die begin van Sipho se naam?
•	
Watter ander woorde het
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15 min

BL 92

ook hoofletters? Gee
voorbeelde.

15 min

Vra vrae en knip die woorde/
woordgroepe af
• Wanneer? (na ’n paar dae)
•	
Wie? (Sipho)
•	
Wat? (sy bril)
•	
Wat? (gekry)
Skommel en herstruktueer die sin
Plak die sin Die leerders plak die
sin in hul LAB op bladsy 92.

DINSDAG

SKRYF

Skryf ’n storie

15 min

Inleiding
•	
Sipho het na die oogdokter toe gegaan. Watter
gesondheidswerkers het die leerders besoek?

Ek het die _______
besoek, want _______ .
Hy/Sy het na my

Wys die skryfraam

_______ gekyk. Hy/

Dinkskrum
•	
Watter tipe gesondheidswerker het ons besoek?
•	
Hoe het die gesondheidswerker ons gehelp?
•	
Wat het gedurende die besoek gebeur?
•	
Hoe het jy gevoel?

Sy het vir my _______
gegee. Ek het _______
gevoel.

Gedeelde Skryf Voltooi die skryfraam deur die leerders se
idees te gebruik.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep C en D

30 min

Eerste lees
•	Stel die storie bekend soos nodig.
•	Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop om
begripsvrae te beantwoord.

VISUELE KUNSTE

Verskillend maar dieselfde

30 min

Indien jy nie die leeders nie hul vergootglase op Dinsdag voltooi het nie,
kan hulle dit nou doen. Andersins kan hulle die volgende aktiwiteit doen.
Stel bekend
•	Mense is soos oliebolle - ons is
basies dieselfde, maar elkeen van
ons is ook verskillend.
•	Demonstreer kortliks met kryt
op die skryfbord hoe skakering,
patroon en druk (hard/sag)
verskillende visuele effekte kan hê
Versier en kleur in

LIGGAAMSOPVOEDING

•	Knip die bladsy met die oliebolvorms op bladsy 177.
•	Elke leerder moet ’n potlood hê.
•	Deur slegs ’n potlood te gebruik,
versier die leerders die oliebolle
sodat elkeen verskillend lyk. Hulle
maak gebruik van skakering,
patroon en verskillende druk op
die potlood.

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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 ASSESSERING 1
Teken en skryf
•	Gee vir die leerders ’n skoon vel A4-papier.
•	Vra hulle om ’n prent van die tweede deel
van die storie, Sipho se nuwe oё, te teken,
en dan ’n sin te skryf.

Nasien:
Sien bl. 140
Punte: 5

Luister en praat
•	Laat die leerders in groepe van vier of vyf
na jou lessenaar kom om te gesels oor die
storie, Sipho se nuwe oё.
•	Roep een derde van die klas gedurende
hierdie periode. Voltooi dit op die
Donderdag van week 6.

AANVANGSKENNIS

Sipho se nuwe oë

•	Vra twee of drie vrae. Gebruik sowel laer- as
hoёrordevrae, bv.
	
1. Vertel die storie van Sipho se nuwe oё in
volgorde.
	
2. Wie het vir Sipho gehelp om beter te kan
sien? Hoe?
	
3. Ken jy enige een wat ’n bril of ’n
gehoorapparaat dra, ens. Hoe kan jy hulle
help?

Teleskope

Bestaande kennis Vra vir die die leerders of hulle al ooit
’n teleskoop gesien of gebruik het.

BL 93
15 min

Lees die bladsy Bespreek die prent en lees die teks
saam met die leerders.
Praat oor die vraag
•	Hoe gaan jy die antwoord vind?
•	Die leerders moet hul antwoorde Vrydag klas toe
bring.

KLANKE

Woordfamilie: ou

Bou woorde Bou ’n paar woorde met die klank en sȇ dit hardop.

BL 94
15 min

Op jou eie en pare
•	Bou nog rymwoorde.
•	Sȇ al die rymwoorde vir jou maat.
•	Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

Sipho se nuwe oё

Lees saam Lees bladsy 69-71 van Sipho se nuwe oё vir en
saam met die klas.
Lees in groepe In groepies van 3, maak beurte om elkeen een
bladsy te lees.
Lees onafhanklik Die leerders fluister-lees die eerste drie
bladsye van die storie.
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15 min

BL 69-71
15 min

WOENSDAG

SKRYF

Maak sinne oor lense

BL 95

Bespreek en lees Kopieer die plaasvervangertabel op die bord
en lees die woorde in elke kolom.

15 min

Maak sinne
•	Verduidelik hoe om sinne te maak deur die woorde in elke
kolom te gebruik, bv. Die lense in die bril laat voorwerpe
helderder lyk.
•	Die leerders maak mondelings sinne.
Skryf Die leerders skryf hul sinne in die LAB.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep E en A

Eerste lees vir Groep E
•	Stel die storie bekend soos nodig.
•	Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	Die leerders moet aan die einde van elke
bladsy stop om begripsvrae te beantwoord.

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.

Voer ’n liedjie op

30 min

Inleiding Bespreek dat musiek hard of sag kan wees en dat dit
gevoel en uitdrukking aan musiek gee.
Bespreek ’n welbekende liedjie, bv. Ek hoor donderweer
•	Skryf die woorde op die bord.
•	Watter reëls is hard? (die oor donderweer)
•	Watter reëls is sag? (die oor reёn)
•	Watter aksies gaan saam met elke deel? (handeklap, beweeg
vingers soos die reёn)
Sing die liedjie met aksies
•	Sing hard wanneer julle sing oor die donderweer.
•	Sing sag wanneer julle sing oor die reёn.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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 die leerders ’n skoon vel A4-papier.
•	Vra hulle om ’n prent van die derde deel van
die storie, Sipho se nuwe oё, te teken, asook
om ’n sin te skryf.

Nasien:
Sien bl. 140
Punte: 5

Luister en praat
•	Laat die leerders in groepe van vier of vyf
na jou lessenaar kom om te gesels oor die
storie, Sipho se nuwe oё.
•	Roep een derde van die klas gedurende
hierdie periode. Voltooi op die Woensdag en
Donderdag van week 6.

AANVANGSKENNIS

Sipho se nuwe oë

•	Vra twee of drie vrae. Gebruik sowel laer- as
hoёrordervrae, bv.
	
1. Vertel die storie van Sipho se nuwe oё in
volgorde.
	
2. Wie het vir Sipho gehelp om beter te kan
sien? Hoe?
	
3. Ken jy iemand wat ’n bril of ’n
gehoorapparaat dra, ens. Hoe kan jy hulle
help?

Gidshonde

Bestaande kennis Herinner die leerders daaraan dat sommige
mense wat nie kan sien nie, gidshonde het om hulle te help.

BL 96
15 min

Lees die bladsy
•	Kyk na en bespreek die prent van die gidshond.
•	Lees die sinne.
Bespreek gidshonde
•	Gidshonde help mense wat blind is om onafhanklik te leef.
•	Gidshonde is werkende honde, so kinders moet nie sonder
toestemming een streel of vertroetel nie.
•	Ons hoef nie vir gidshonde bang te wees nie.
•	Dit is baie duur om ’n gidshond op te lei.

KLANKE

Skryf die woord korrek oor

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

BL 97
15 min

Doen die aktiwiteit Loop deur die klas en gee
ondersteuning waar nodig.
Kontroleer/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.
•	Maak mondelings nuwe sinne met die woorde.
Sinstrook
•	Lees die sinstrook op bladsy 92 in die LAB.
•	Watter woord sȇ vir ons dit het in die verlede gebeur? (gekry)
•	Watter woord sȇ vir ons dat dit nou gebeur? (kry)
•	Maak ’n ander sin met gekry.
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15 min

15 min

DONDERDAG

SKRYF

Leesbegrip

BL 98

Hersien Herlees die storie van Sipho se nuwe oё.

15 min

Beantwoord die vrae

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep B en C

30 min

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

UITVOERENDE KUNSTE

Voer ’n liedjie op

30 min

Inleiding Herinner die leerders aan die liedjie wat hulle die
vorige dag gesing het, met harde en sagte dele en verskillende
aksies.
Groepe
•	Kies ’n ander liedjie wat die groep goed ken.
•	Besluit watter dele moet sag en watter dele moet hard
gesing word.
•	Oefen buite.
Voer op Laat een groep op ’n keer vir jou optree.
Evalueer Prys en gee applous aan elke groep.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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

Teleskope

Teleskope gebruik lense en spieёls
om dinge wat ver is te laat lyk of
dit naby is. Teleskope word gereeld
gebruik om na die sterre te kyk.
Omtrent 500 jaar gelede het ’n
Italianer genaamd Galileo Galilei ’n
teleskoop gebou om na die planete
te kyk. Hy het ontdek dat die planete
om die son beweeg.
Suid-Afrika het ’n groot teleskoop
genaamd SALT (die Engelse afkorting

AANVANGSKENNIS

BL 93

vir Suid-Afrikaanse Groot
15 min
Teleskoop) in Sutherland, ’n
dorp in die Noord-Kaap. Dit is in die
middel van die Karoo. Die lug is baie
skoon daar, so dit is maklik om die
sterre deur die teleskoop te sien.
Pare Vertel wat jy uitgevind het.
Deel
•	Vra ’n leerder om met die klas te
deel.
•	Praat oor wat jy uitgevind het.

Teleskope

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

KLANKE

Diktee

woud, bou, vou, fout, sout

BL 99
15 min

BL 100
15 min

Dikteewoorde
•	Spreek elke woord duidelik en stadig uit.
•	Herhaal dit slegs een maal.
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 Besoek aan die dokter
•	Sȇ vir die leerders dit is vir assessering en dat dit gemerk
word. Herinner hulle om hul beste skryfwerk te gebruik en
spelling en leestekens na te gaan.
Dinkskrum
•	Herlees die Gedeelde Skryf-storie van Dinsdag.
•	Die leerders kies hul eie karakters vir ’n nuwe storie.
Nasien:
Sien bl. 144
Punte: 10
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Skryf
•	Die leerders voltooi die skryfraam met hul eie storie.
•	Hulle teken ’n prent om hul storie te illustreer.

BL
101
BL
BL XX
XX
15
min
15
15 min
min

VRYDAG
HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep D en E

30 min

Tweede lees
•	
Lees die storie weer 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 lees hul Onafhanklike Skryf in pare vir mekaar.
•	
Sȇ aan jou maat waarvan jy gehou het van hul skryfwerk.
Sien Onafhanklike Werk na
•	Gaan saam met die leerders deur hierdie week se DBOwerkboekaktiwiteite.
•	Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

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

Draw, write and discuss
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OORSIG VAN DIE WEEK

Wat ons nodig
het om te lewe
Die tema vir hierdie week is Wat ons nodig het om te lewe. Leerders begin deur te luister na ’n feitelike
teks oor vyf elemente van ’n gesonde leefwyse. Die fokus hierna is gesonde kos en veiligheid ten opsigte
van die son.
Visuele Kunste-aktiwiteite fokus op sny, plak en plak van skildery (collage).
Die leerders doen hersiening van die ui-klank.

VIDEO

Gedurende hierdie week kan ŉ paar aktiwiteite as Formele Assesseringstake gebruik word.

Afrikaans
Huistaal en Lewensvaardigheid

2
Oorsig van die Week
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WATCH NOW

WEEK 7
VOORBEREIDING
Flitskaarte

gesond

kos

energie

sterk

vitamiene

Sinstrook

Gesonde kos help ons om te groei.
ONAFHANKLIKE WERK

1

Lees in pare LAB Bladsy 124

2

Handskrif 1 D B P U J

3

Handskrif 2 Bes het ’n uil in haar tuin.

Handskrif 3 Vorms
sirkels halfsirkels vierkante driehoeke reghoeke
4

5

DBO-werkboek vir Huistaal Bladsy 51

6

DBO-werkboek vir Huistaal Bladsy 55

7

DBO-werkboek vir Lewensvaardigheid Bladsy 28

8

Woordeboek
gesond
kos

energie

sterk

vitamiene

BENODIGDHEDE VIR AKTIWITEITE
•	Papierborde of sirkels geknip uit afvalkarton
•	Gom
•	Velle A4-papier
•	Verf, kryte of viltpenne
•	Velle A3-papier
•	Papier of meel en watergom/gomstiffie
•	Ou tydskrifte/plakkate/supermarkkosadvertensies
•	Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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Wat het ons nodig
om gesond te wees?

VRAE + WOORDESKAT

Wat het ons nodig om ’n gesonde lewe te lei? Ons moet gesonde
kos eet, vars water drink, skoon lug inasem en buite in die sonlig
oefen.

Wat dink jy het ons nodig
om gesond te wees?

Gesonde kos help ons om te groei.
Dit gee vir ons energie en verhoed dat ons siek word.
Ons moet ’n gebalanseerde dieet eet.

Watter kosse dink jy is
gesond/ongesond

Daar is verskillende soorte kosse. Ons noem dit voedselgroepe.
Proteïene soos vleis, vis, hoender, bone, eiers en melkprodukte
help om ons bene sterk te maak. Stysel soos pap, rys en brood gee
vir ons energie om rond te hardloop. Vrugte en groente gee ons
vitamiene om ons gesond te hou.
Water is baie belangrik vir ons gesondheid. Ons moet elke dag baie
water drink. Meer as die helfte van ons liggaam bestaan uit water.
Ons moet elke dag ongeveer 1 liter water drink. Water hou ons koel.
Dit help die liggaam om kos te verteer.

94

gesond – sterk, nie siek nie

gebalanseerde dieet – om
die regte hoeveelhede van
verskillende soorte kosse te
eet om jou liggaam gesond
te hou
proteïene - kos soos vleis
en bone
stysel – kos soos mielies,
koring en rys
Hoekom dink jy is water so
belangrik?

HARDOPLEESSTORIE

Waar dink jy kom skoon
water vandaan?
Jy moet altyd skoon water drink anders sal jy siek word. Water
uit krane en tenke is veilig. Water uit riviere en damme moet eers
gesteriliseer word voordat jy dit mag drink. Daar is verskillende
maniere om water te steriliseer. Jy kan dit kook of ’n waterfiltreerder
gebruik. Grootmense kan ook ’n klein hoeveelheid bleikmiddel by
die water voeg.
Ons moet elke dag tyd buite spandeer. Ons liggame het sonlig nodig
om ons sterk te maak. Die son help ons liggaam om ’n vitamien
te maak om ons bene sterk te hou. Ons moet vars lug inasem en
gereeld oefen. Ons moenie heeldag binne bly en TV kyk nie.

steriliseer – om iets kiemvry
te maak
Weet jy van enige maniere
hoe om water skoon te
maak of te steriliseer?
Indien jy te veel tyd in die
baie warm son spandeer,
kan jy sonbrand opdoen.
Wees baie versigtig
wanneer jy buite is.
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MAANDAG

HARDOPLEES

Wat het ons nodig om
gesond te wees?

Voor lees Verduidelik dat dit ’n
feitelike teks is en gaan oor dinge
wat ons nodig het om gesond te
bly.
Lees
•	Lees die teks hardop. Vra vrae
en laat besprekings toe soos jy
lees.
•	Die leerders kyk na die prente.
Na lees
•	Wat is die eerste ding wat die

AANVANGSKENNIS

OG
BL 94-95

teks vir ons sȇ wat ons
15 min
nodig het om gesond
te wees?
•	Wat is die tweede ding wat die
teks vir ons sȇ wat ons nodig
het om gesond te wees?
•	Wat is die derde ding wat die
teks vir ons sȇ wat ons nodig
het om gesond te wees?
•	Wat is die vierde ding wat die
teks vir ons sȇ wat ons nodig
het om gesond te wees?

Die kos wat ons eet

BL 110

Bestaande kennis Watter kos eet jy die meeste? Is dit gesonde
kos?

15 min

Nuwe kennnis
•	Party kosse help om ons gesond te hou – dit is die kosse wat
ons elke dag moet eet.
•	Daar is ander kosse waarvan ons hou, maar wat ons nie
sterk maak nie. Hierdie kosse moet ons net af en toe eet.
Lees die bladsy Lees die teks vir en saam met die leerders. Kyk
na die prente.

KLANKE

Hersiening: ui-klank

BL 111
15 min

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

Identifiseer woorde met die klank Die leerders kan nog woorde gee.
Pare Lees die klankgrepe en woorde.

LEES

Wat het ons nodig
om gesond te bly?

Prentloop Wat kan jy in elk van die prente sien?

BL 104-109
15 min

Lees die volle storie vir en saam met die leerders Die
leerders wys met hulle vingers na die woorde.
Begriplees
• Op bladsy 104, wys na die laaste sin. Tel die aantal dinge wat
ons moet doen om gesond te wees.
• Op bladsy 105, is daar drie goed wat gesonde kos doen. Wys
na die drie goed (groei, energie, hou ons gesond)
• Op bladsy 106, wys na die name van die drie groepe
gesonde kosse (proteïene, stysel, vrugte en groente)
•	Van watter voedselgroep hou jy die meeste?
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MAANDAG

HANDSKRIF ASSESSERING 1 My nuus
Pare Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

BL 112
15 min

Individueel
•	Leerders skryf hul eie nuus.
•	Sȇ vir die leerders dat dit vir assessering is en dat hulle in hul
beste handskrif moet skryf.
Nasien:
Sien bladsy
143

Herinner hulle om:
• Hoofletters en punte te gebruik.
• Korrekte spasiëring tussen letters en woorde te gebruik.
• Die woorde op die lyne te skryf.

Punte: 5

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	Stel hierdie week se Onafhanklike Werk (op die bord geskryf) bekend.
•	Die leerders doen twee take per dag wanneer hulle GBL het.
•	Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posisionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet oefen, en
om hulle beste letter te identifiseer.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep A en B

30 min

Eerste lees
•	Stel die storie bekend soos nodig.
•	Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop om begripsvrae
te beantwoord.

VISUELE KUNSTE

Versier ’n papierbord

Beplan
•	Leerders kies helderkleurige
bladsye uit tydskrifte en skeur
dit in stroke van omtrent 2 cm
breed.
•	Hulle sorteer die papier volgens
die kleure wat hulle verkies om
te gebruik.
Versier die borde
•	Leerders plak stroke van die

LIGGAAMSOPVOEDING

30 min

tydskrifpapier op hulle borde
om die een kant heeltemal te
bedek.
•	Die stroke moet volgens ’n
ontwerp wees waarvan hulle
hou.
•	Laat die bord droog word.
Vertoon
Selfassesseer Voltooi die rubriek
in die LAB op bladsy 115.

Aktiwiteitstasies

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 rolspeel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit Die leerders speel ’n speletjie, soos vang
mekaar, aan-aan, wegkruipertjie.
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DINSDAG
WELSTAND ( PSW ) Oplettende ek

15 min

•	Herinner leerders dat lag ’n goeie manier is om te ontspan en
dat dit ook ons brein gesond hou.
•	Laat die leerders in pare vir mekaar iets snaaks wat met hulle
gebeur het, vertel.
•	Vra aan een of twee leerders om aan die klas hul snaakse storie
te vertel.

AANVANGSKENNIS (PSW) ASSESSERING 2
Die kos wat ons eet
Individueel
•	
Verduidelik dat hierdie
aktiwiteit vir assessering is en
nagesien gaan word.

BL 113
15 min

•	
Leerders werk individueel en
in stilte.
Prente Die leerders kyk na die
prente en lees die woorde in die
sirkels.
Teken Hulle verbind die prente
met die korrekte sirkels.

Nasien:
Sien bladsy 148
Punte: 10

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 114
15 min

Doen die aktiwiteit Stap deur die klas en bied ondersteuning
waar nodig.
Kontroleer/Sien die aktiwiteit na

LEES

Sinsbou

Knip uit Die leerders knip die sinstrook op bladsy 179 uit.
Lees saam Watter leestekens word in hierdie sin gebruik?
Vra vrae en knip die woorde/woordgroep uit
•	Wat? (gesonde kos)
•	Doen wat? (help)
• Wie? (ons)
• Doen wat? (om te groei)
Skommel en herbou die sin
Plak die sin Die leerders plak hul sin in die LAB op bladsy 115.
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BL 115
15 min

DINSDAG

SKRYF

Skryf ’n lys

Dinkskrum
•	Wat is jou gunstelingkosse?
•	Wat is daaglikse kosse?
•	Wat is af-en-toe-kosse?
Skryf ’n lys in paragraafvorm
•	Gebruik ’n komma tussen elke
woord in ’n lys.
•	Gebruik die woord en tussen die
laaste twee woorde in die lys, bv.
brood, pasta, pizza en pap.

15 min

Gedeelde Skryf
•	Skryf ’n kort paragraaf op
die bord deur ’n skryfraam
te gebruik.
•	Gebruik die korrekte
leestekens.

Ons gunstelingkosse
Die daaglikse kosse
waarvan ons hou, is
______.
Die af-en-toe-kosse
waarvan ons hou, is.
Ons beste kos is
_______.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep C en D

30 min

Eerste lees
•	Stel die storie bekend soos nodig.
•	Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop om begripsvrae
te beantwoord.

VISUELE KUNSTE ASSESSERING 1

30 min

’n Prent van gunstelingkosse
Berei voor
•	Gee aan elke leerder ’n vel A4-papier, asook verf, kryte of viltpenne.
•	Sȇ dat dit ’n assessering is.
•	Skryf hulle name bo-aan die papier.
Nasien:
Sien bladsy
149

Teken ’n prent Die leerders teken ’n prent van hul gunstelingkos
deur die hele vel papier te gebruik.

Punte: 5

LIGGAAMSOPVOEDING
My News

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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 ( PSW ) Ek dink, ek voel…

30 min

Vraag Hoekom hou jy daarvan om gesond te wees?
Pare Bespreek die vraag.
Deel Kies twee leerders om hul menings met die klas te deel
(gee aan elkeen deur die loop van die kwartaal ’n kans).

AANVANGSKENNIS

Die son

Bestaande kennis Vra aan die leerders wat hulle gedurende
die dag in die lug kan sien. In die aand?

BL 116
15 min

Lees die bladsy Bespreek die prent en lees die teks saam met
die leerders.
Praat oor die vraag
•	Hoe gaan jy die antwoord vind?
•	Die leerders moet hul antwoorde Vrydag klas toe bring.

KLANKE

Woordfamilie: -ui

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

BL 117
15 min

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 hulle maat.
•	Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

Wat het ons nodig om gesond te
wees?

Lees saam Lees bladsy 104-106 van Wat het ons nodig om
gesond te wees? vir en saam met die klas.
Lees in groepe In groepe van drie, neem beurte om elkeen
een bladsy te lees.
Lees onafhanklik Die leerders fluister-lees die eerste drie
bladsye van die storie.
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BL 104-106
15 min

WOENSDAG

SKRYF

My daaglikse spyskaart

BL 118

Hersien hoe om lyste te skryf
•	Gebruik ’n komma tussen elke woord.
•	Gebruik die woord en tussen die laaste twee woorde.

15 min

Dinkskrum woordeskat Watter kosse word byna altyd vir
ontbyt, middagete en aandete geёet?
Skryf en teken
•	Voltooi die skryfraam.
•	Die leerders illustreer hul lyste met prente van een soort kos
per maaltyd.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep E en A

Eerste lees vir Groep E
•	Stel die storie bekend soos nodig.
•	Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	Die leerders moet aan die einde van elke
bladsy stop om begripsvrae te beantwoord.

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

Stel bekend
•	Vra aan die leerders om aan ’n liedjie te dink wat hulle ken wat
stadig is.
•	Dink aan ’n vinnige liedjie.
Berei ’n liedjie voor
•	Kies ’n welbekende liedjie.
•	Besluit watter versies vinnig en water versies stadig gesing moet
word.
Sing Sing die liedjie saam.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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

Hierdie liedjie kan aangepas word om by ’n
welbekende wysie bv. Die wiele van die bus, te pas.
Die hande op die klok gaan om en om
Om vir ons die tyd te sȇ
Die klok sȇ dit is tyd om op te staan
Om 6 uur
Die klok sȇ dit is tyd vir skool toe gaan
Om 8 uur
Die klok sȇ dit is tyd vir middagete
Om 12 uur
Voeg aksies en versies by soos verkies.

AANVANGSKENNIS

Speel buite

Bestaande kennis Herinner leerders daaraan dat, alhoewel
ons sonlig nodig het om gesond te bly, ons nie die son ons vel
moet laat brand nie.

BL 119
15 min

Lees die bladsy
•	Wat sien ons in die prent?
•	Wat doen die kinders?
•	Hoe is hulle aangetrek?
Bespreek die prent en die sinne Vind die deel van die prent
wat by elke sin pas.

KLANKE

Skryf jou eie sin

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

BL 120
15 min

Doen die aktiwiteit Stap deur die klas en bied ondersteuning
waar nodig.
Kontroleer/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 flitskaart op die woordmuur en lees dit weer.
Sinstrook
•	Lees die sinstrook op bladsy 115 in die LAB.
•	Breek die woord “gesond” in klankgrepe op (ge-sond). Klap
die klankgrepe.
•	Skryf woorde neer wat met ge- begin (geёet, gesteriliseer,
gefiltreer).
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15 min

DONDERDAG

SKRYF

Verbeter ons skryfwerk

15 min

Bespreek Gedeelde Skryf
•	Lees ’n sin van Dinsdag se Gedeelde Skryf vir die leerders.
•	Wys hoe om die sin meer interessant te maak deur, bv. byvoeglike
naamwoorde, beskrywings of interessante werkwoorde te gebruik.
Lees Die leerders lees ’n sin van hul skryfwerk van die vorige dag aan ’n
maat.
Kontroleer en verbeter
•	Die leerders kontroleer die spelling van woorde en leestekens in die
sinne.
•	Kan jy jou sinne nóg meer interessant maak?
Ruil om en herhaal die oefening

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep B en C

30 min

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

UITVOERENDE KUNSTE ASSESSERING 1

30 min

Sing hard en sag
Inleiding Herinner die leerders aan die liedjie wat hulle die vorige dag
gesing het.

Nasien:
Sien bladsy
150
Punte: 5

Groepe
•	In groepe van vier of vyf, kies die leerders ’n ander liedjie wat hulle
goed ken.
•	Hulle besluit watter dele hard en watter dele sag gesing moet word.
•	Die groepe gaan na buite om te oefen.
Voer op Roep een groep op ’n keer om vir jou op te tree.

LIGGAAMSOPVOEDING ASSESSERING 1
Gebruik van benodigdhede

Nasien:
Sien bladsy
151
Punte: 10

Verduidelik die aktiwiteit
•	Sȇ vir die leerders dat hulle in
pare gaan werk. Staan en kyk
na mekaar, omtrent 1,5 m van
mekaar.
•	Elke paar het ’n bal. Een maat
moet die bal gooi en die ander
maat moet dit terugslaan met
hul hande of ’n spaan.
•	Met hulle dominante hand moet
hulle die bal onderdeur hul arms

15 min

gooi en liggies slaan.
•	Hulle maak beurte om te gooi en
te slaan.
Demonstreer die aktiwiteit met ’n
leerder
Doen die aktiwiteit
•	Die leerders oefen in pare om te
gooi en te slaan.
•	Stap tussen die leerders en neem
elke paar waar.
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VRYDAG

MONDELING

Die son

BL 116

Die sonnestelsel is die naam wat ons vir die son en die planete
wat om hom wentel, gee.
Die son is in die middel van die sonnestelsel. Dit is ’n ster. Ons
planeet word Aarde genoem. Dit neem 365 dae vir die aarde
om om die son te beweeg. Die son gee energie aan alles op die
aarde.

15 min

Pare Vertel wat jy uitgevind het.
Deel
•	Vra ’n leerder om met die klas te deel.
•	Praat oor wat jy uitgevind het.

AANVANGSKENNIS

Die son

Skryf en teken oor Vind uit
•	Skryf iets neer wat jy geleer het.
•	Teken ’n prent.

KLANKE

BL 121
15 min

Spoedlees woorde

BL 122

15 min
Pare lees die woorde
•	Die leerder lees vir 1 minuut vir ’n maat.
•	Omkring die woord wat laaste gelees is. Die maat tel die woorde wat
verkeerd gelees 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 hulle beste telling op die lyn.
•	Wys uit dat jy meer woorde lees met meer oefening.

SKRYF ASSESSERING 3

My gunstelingkos

Hersien
•	Herlees die Gedeelde Skryf-teks van Dinsdag.
•	Herinner die leerders aan hul daaglikse kosse en af-en-toekosse.
•	Herinner die leerders om kommas te gebruik wanneer hulle
’n lys skryf.
Nasien:
Sien bladsy
144
Punte: 10
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Skryf
•	Sȇ vir die leerders dat dit ’n assessering is.
•	Die leerders skryf hul eie kort paragraaf.

BL 123
15 min

VRYDAG
HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep D en E

30 min

Tweede lees
•	Lees die storie weer 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 lees in pare hul spyskaarte vir mekaar.
Sien Onafhanklike Werk na
•	Gaan saam met die leerders deur hierdie week se DBOwerkboekaktiwiteite.
•	Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING ASSESSERING 2

30 min

Beweging
Verduidelik die aktiwiteit
•	Deel die leerders op in kleiner groepe van ses. Verduidelik
dat jy een groep op ’n keer sal roep vir assessering.
•	Kies ’n aktiwiteit op bladsy 19 vir die groepe om te doen.

Nasien:
Sien bladsy
151
Punte: 10

Instruksies
•	Gee die instruksies aan een groep op ’n keer. Laat 30
sekondes toe vir elke beweging (5 min per groep).
•	Staan ’n armlengte uit mekaar. Doen wat ek sȇ.
•	Spring, bene bymekaar.
•	Hop op een been, hop op die ander been.
•	Staan stil op een been, staan stil op die ander been.
•	Spring tou op die plek.
•	Spring met bene wyd oop en toe.
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OORSIG VAN DIE WEEK

Wat ons nodig
het om te lewe
Ons fokus die week steeds op Wat ons nodig het om te lewe. Die teks beklemtoon ses gesonde
gewoontes, naamlik persoonlike higiёne, genoeg slaap, oefening, TV- en aanlyntyd, en om skadelike
stowwe te vermy. Leerders luister na ’n storie oor ’n gesonde daaglikse rooster en skryf ook hul eie een.
Skeppende Kunste-lesse word op verskillende aspekte van ’n gesonde leefwyse gebaseer.
Die leerders doen hersiening van die ei-klank.

VIDEO

Gedurende hierdie week kan ŉ paar aktiwiteite as Formele Assesseringstake gebruik word.

Afrikaans
Huistaal en Lewensvaardigheid

2
Oorsig van die Week
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WATCH NOW

WEEK 8
VOORBEREIDING
Flitskaarte

water

koel

skoon

sonlig

asemhaal

Sinstrook

Ons liggame het sonlig nodig om sterk te word.
ONAFHANKLIKE WERK

1

Lees in pare LAB Bladsy 140

2

Handskrif 1 C O G Q S

3

Handskrif 2 Sannie en Gertjie is lief vir brei.

Handskrif 3 Vrugte
appels lemoene piesangs aarbeie pynappels druiwe
4

5

DBO-werkboek vir Huistaal Bladsy 63

6

DBO-werkboek vir Huistaal Bladsy 65

7

DBO-werkboek vir Lewensvaardigheid Bladsy 30-31

8

Woordeboek
water
koel

skoon

sonlig

asemhaal

BENODIGDHEDE VIR AKTIWITEITE
•	Materiaal wat nie uitrafel nie, bv. T-hemp-materiaal of
tussenvoering
•	Rek of lint
•	Materiaalgom
•	Blinkers, kant, lint, of enige ander versierende items, of spelde
•	Skȇre
•	Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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Dora se gesonde dag

VRAE + WOORDESKAT
Kyk na prent 1op bladys 32 in LAB. Vroeg in die oggend, maak Dora
se suster Ayanda, vir Dora en haar klein boetie, Thami, wakker. Sy
sê: “Dit is sesuur! Tyd om op te staan en reg te maak vir skool!”
Ayanda het ’n horlosie, so sy weet hoe laat dit is.
Dora hardloop na die wasbak om haarself te was – sy hou daarvan
om eerste daar te wees. Sy was en borsel haar tande.
Thami soek sy klere. Hy het dit nie die vorige aand weggepak nie
en nou is dit onder die bed.

vroeg – die eerste deel van
die dag
Hoe laat staan jy op?
Is dit gesond om elke
oggend en aand te was?
Hoe, dink jy, het sy klere
gelyk?

Ayanda maak vinnig klaar.
Gou-gou is die kinders gereed vir ontbyt.
Hulle mamma roep: “Dit is half-sewe! Maak gou en eet julle pap
voordat dit koud word.”
“Mag ek asseblief ’n piesang kry?”vra Ayanda. Dora en Thami eet
appels en drink hulle tee. “Dankie vir ons gesonde ontbyt,”sê die
kinders.
Kyk na prent 2 op bladsy 32 in die LAB. Hulle hoor ’n getoeter by die
hek. Ayanda kyk na haar horlosie. “Dit is sewe-uur!” skree sy. “Daar
is my taxi!”
Sy tel haar skooltas op en hardloop by die deur uit. Ayanda gaan
in die dorp skool, daarom gaan sy per taxi. Dora en Thami stap
skool toe. Hulle neem hulle tasse en sê tot siens vir hul mamma.
“Wees versigtig wanneer julle die pad oorsteek,” sê hul mamma.
By die skool gaan Dora na die Graad 2-klaskamer. Sy is baie bly
om haar juffrou en maats te sien.
Kyk naprent 3 op bladsy 32 in die LAB. Dora doen wiskunde, lees en
skryf. Dit is sommer gou 11-uur. Die klok lui en die tannies bring
die groot bak met hoender, rys en groente. Dora wag totdat dit
haar beurt is om bedien te word. Sy sê: “Baie dankie,” voordat sy
die kos begin eet. Hoender is haar gunstelinggereg. Sy was haar
bord en lepel versigtig voordat sy teruggaan klas toe.
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Hoe laat eet jy ontbyt?
Wat eet jy vir ontbyt?
gesonde – wat jou sterk
maak
Hoe laat gaan jy skool toe?
Hoe gaan jy skool toe?

Hoe laat is pouse by ons
skool?
gunsteling – iets waarvan
jy die meeste hou
Wat is jou gunsteling
middagete?

HARDOPLEESSTORIE

Kyk na prent 4 op bladsy 32 in die LAB Ná skool speel Dora buite
met haar vriende. Hulle kyk hoe die groot meisies netbal speel.
Eendag sal hulle ook in die netbalspan wees. Om halfdrie kom
haal Thami haar. “Dit is tyd om huis toe te gaan,”sê hy. “Het jy al
jou goed?”
Kyk na prent 5 op bladsy 32 in die LAB Toe hulle by die huis kom, is
hul mamma nog steeds by die werk. “Kan ek TV kyk?” vra Dora.
Net toe kom Ayanda in. “Dora!”sê sy, “dit is nou eers drie-uur. Geen
TV tot later! Het jy enige huiswerk waarmee ek jou kan help?”
Dora kleur ’n prent in haar werkboek in en daarna lees sy ’n storie.
Thami het wiskundehuiswerk. Ayanda probeer ’n storie in Engels
skryf. Sy lees dit vir die ander.
Uiteindelik is dit vieruur. “Jippie! TV-tyd!” skree Dora. Sy kyk
strokies en lag en lag. Teen vyfuur, skakel sy die TV af en hardloop
hek toe om vir haar mamma te wag om huis toe te kom.
Haar mamma stap in die pad af. Sy dra twee sakke met
kruideniersware. Dora help haar om een sak te dra. Sy loer in die
sak en sien ’n paar Paaseiers! “Is dit vir ons?” vra sy vir Mamma. “Dit
is vir later,”sê Mamma. “Lekkers is net vir spesiale dae. Jy kan nie
elke dag lekkers eet nie.”
Na aandete maak Dora, Thami en Ayanda reg om bed toe te
gaan. Hulle borsel hulle tande om sewe-uur.
Dora gaan eerste bed toe, want sy is die jongste. Teen 8 uur is sy
vas aan die slaap. “Lekker slaap, Dora.”

Hou jy daarvan om buite te
speel?
Wat speel jy graag?
Wat dink jy gaan gebeur?
Wanneer doen jy jou
huiswerk?
Hoe lank het Dora TV
gekyk?

kruideniersware – kos wat
jy by die winkel koop
Hoekom moet jy nie elke
dag lekkers eet nie?
Hoe maak jy gereed om bed
toe te gaan?
maak reg – kry gereed
Hoelaat gaan jy slaap?
Hoeveel ure behoort jy te
slaap?
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MAANDAG

HARDOPLEES

Dora se gesonde dag

Voor lees Vra vir die leerders wat is die eerste ding is wat
hulle in die oggend, gedurende die dag of aand doen.

OG
BL 108-109
15 min

Lees
•	Lees die storie hardop en vra vrae.
•	Die leerders wys na elke prent op bladsy 134 in die LAB terwyl jy
daaroor lees.
Na lees
•	Hoeveel kinders is daar in Dora se familie? Wie is die oudste?
•	Watter dinge doen Dora soggens voor skool? En saans?
•	Hoekom loop Dora en Thami skool toe?
•	Hoekom sȇ Ayanda vir Dora om nie TV te kyk nie?

AANVANGSKENNIS

Gesonde leefstyl

Bestaande kennis Wat is ’n gewoonte?

BL 125
15 min

Lees die bladsy
•	Lees die woorde in die middel van die ster.
•	Kyk na die prente.
Bespreek
•	Watter dinge kan jy sien wat ons gesond hou?
•	Hoe kan hierdie ses gewoontes ons gesond hou?
•	Watter gewoontes is ongesond? (elke dag lekkers te eet, te
laat bed toe gaan, te veel TV kyk, ens.)

KLANKE

Hersiening: ei-klank

BL 126
15 min

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

Identifiseer woorde met die klank Die leerders mag nog woorde gee.
Pare Die leerders lees die klankgrepe en woorde.

LEES

Wat het ons nodig om gesond te
bly?

Prentloop Wat kan jy in elk van
die prente sien?
Lees die volle storie vir en saam
met die leerders Die leerders wys
met hulle vingers na die woorde.
Begriplees
• Op bladsy 107, vind twee
woorde wat vir ons sȇ hoe
water ons help. (koel, verteer)
• Op bladsy 108, vind die

110

BL 107-109

woorde wat vir ons sȇ 15 min
watter water veilig is.
(krane, tenke) Vind woorde wat
vir ons sȇ watter water is nie
veilig nie. (riviere, damme)
• Op bladsy 109, watter woorde
sȇ vir ons wanneer ons buite
moet speel? ( elke dag)
•	Hou jy daarvan om in die son
te speel? Hoekom of hoekom
nie?

MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 127

Pare Gebruik die prenteraam om nuus vinnig te vertel.

15 min

Individueel Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	Stel hierdie week se Onafhanklike Werk (op die bord geskryf) bekend.
•	Die leerders doen twee take per dag wanneer hulle GBL het.
•	Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posisionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet oefen, en
om hulle beste letter te identifiseer.

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 1
Nasien:
Sien bladsy
142
Punte: 10

Groep A

15 min

•	Die leerders fluister-lees ’n storie uit hul storiebundel of
gegradeerde boek.
•	Roep hulle een vir een om te luister hoe hulle lees.
•	Luister na elke leerder wat vir 1-2 minute lees.
•	Vra vrae om te kontroleer of hulle verstaan.

VISUELE KUNSTE

Maak ’n gesigmasker

Bespreek Hoe kan die dra van ’n
gesigmasker ons help om veilig en
gesond te bly?
Beplanning
•	Gaan na bladsy 181.
•	Beplan hoe om die
gesigmasker te versier.
Maak
•	Knip die patroon versigtig uit.
Indien materiaal beskikbaar

30 min

is, moet die onderwyser die
papierpatroon gebruik en
’n masker vir elke leerder
uitknip.
•	Versier die masker met
blinkers, kant en lint of teken
daarop met materiaalpenne.
•	Sny stukke rek/lint uit om
die masker vas te hou, of sny
twee stroke papier om die
oorstukke te maak. Heg aan.

LIGGAAMSOPVOEDING

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 rolspeel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit Die leerders speel ’n speletjie, soos vang
mekaar, aan-aan, wegkruipertjie.
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DINSDAG
WELSTAND ( PSW ) Oplettende ek

15 min

•	Die leerders sit in ’n sirkel. Hulle glimlag vir die leerder aan hul
regterkant.
•	Hulle “gee die glimlag aan” vir die leerder langs hulle, deur
na hulle te kyk en te glimlag. Die leerders gee die glimlag reg
rondom die sirkel aan.
•	Jy kan ook ’n frons, oogknip, knik of enige ander
gesigsuitdrukking aangee.
•	Praat oor gevoelens en wat ons gesigte doen wanneer ons nie
dieselfde oor iets voel nie.
•	Hierdie speletjie help met die ontwikkeling van oogkontak, hoe
om beurte te maak en om oor gevoelens te dink.

AANVANGSKENNIS ( PSW ) ASSESSERING 3

BL 128

Gesond of ongesond?

Nasien:
Sien bladsy
148
Punte: 5

15 min

Individueel
•	Verduidelik dat hierdie
aktiwiteit vir assessering is en
nagesien gaan word.
•	Leerders werk individueel en in
stilte.
Instruksies
•	Leerders luister aandagtig soos
die onderwyser elke sin lees.
•	Is dit gesond of ongesond?

KLANKE ASSESSERING 1

Kleur die gesonde gewoonte
groen in. Kleur die ongesonde
gewoonte rooi in.
Lees terwyl leerders luister
•	Lees elke sin stadig. Herhaal
indien nodig. Maak seker dat
jy die nommer van die blokkie
gee om met begrip te help.
•	Leerders kleur die blokkies óf
rooi óf groen in.

Vul die middelklank
-ei- of -ie- in

BL 129
15 min

huis suur dief hoes woud
Skryf die klanke in blok 1-5
•	Sê vir die leerders dat dit ’n toets is.
•	Sê klanke hardop een op ’n slag.
•	Die leerders skryf die klanke in die blokke.
Nasien:
Sien bladsy
141

Voltooi die woorde
•	Die leerders voltooi die woorde deur die ontbrekende klanke
neer te skryf.

Punte: 10

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 1
Hersien en lees saam
Hersien die storie
mondelings en lees bladsye
107-109 van die teks.
Knip uit Leerders knip die
sinstrook op bladsy 179 uit.
Nasien:
Sien bladsy
142
Punte: 5
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Lees saam
Vra vrae en knip die
woorde/woordgroepe af

Sinsbou

Wat? (ons liggaam)
Wat ? (benodig)
Wat? (sonlig)
Hoekom? (om )
Woorde wat vir ons
liggaame staan? (dit)
Hoe moet die liggaam
wees? (sterk)
Skommel en herbou die sin

BL 130
15 min

Plak die sin
•	Leerders plak die sin in hul
LAB op bladsy 130.
•	Sȇ vir die leerders dat dit
vir assessering is en dat jy
sal kontroleer dat hulle hul
sin korrek herbou het.

DINSDAG

SKRYF

Skryf oor hoe om gesond te wees

Inleiding
•	Gesels oor die gewoontes vir ’n
gesonde lewe.
Wys hoe die sinne begin word
•	Ons gaan sinne skryf wat met
hierdie woorde begin.
Dinkskrum idees oor gesond wees.

15 min

Gedeelde Skryf
•	Skryf op die bord of ’n
plakkaat.
•	Gebruik die woorde waarmee
die sinne begin om ŉ paar
leerders se idees in volsinne
neer te skryf, bv.
	Ek kan gesond wees deur elke
dag vrugte en groente te eet.
	Ek kan gesond wees deur
vroeg te gaan slaap.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

Ek kan gesond
wees deur …

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 1
Nasien:
Sien bladsy
142
Punte: 10

Groep B

30 min

•	Die leerders fluister-lees ’n storie uit hul storiebundel of
gegradeerde leesboek.
•	Roep hulle een vir een om te luister hoe hulle lees.
•	Luister na elke leerder wat vir 1-2 minute lees.
•	Vra vrae om te kontroleer of hulle verstaan.

VISUELE KUNSTE

Maak ’n gesigmasker

30 min

Maak
•	Die leerders voltooi die gesigmasker wat hul Maandag begin het.
Demonstreer en vertoon
•	Vertoon die gesigmaskers of hou ’n mode-parade .
•	Die leerders gee kommentaar op mekaar se werk.
Selfassesseer Voltooi die rubriek op bladsy 130 in die LAB.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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 ( PSW ) Ek dink, ek voel…

15 min

Onderwerp
My gunstelingtyd van die dag is __________ omdat __________.
Pare Die leerders reageer op die stelling.
Deel Kies twee leerders om hul menings met die klas te deel (gee aan
elke leerder ’n kans deur die loop van die kwartaal).

AANVANGSKENNIS

Besoedeling

Bestaande kennis Vra vir die leerders wat met die vullis by hul
huise gebeur.

BL 131
15 min

Lees die bladsy Bespreek die prent en lees die teks saam met
die leerders.
Praat oor die vraag
•	Hoe gaan jy die antwoord vind?
•	Die leerders moet hul antwoorde Vrydag klas toe bring.

KLANKE

Woordfamilie: ei

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

BL 132
15 min

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

LEES

Wat het ons nodig om gesond
te wees?

Lees saam Lees bladsy 107-109 van Wat het ons nodig om
gesond te wees? vir en saam met die leerders.
Lees in groepe In groepe van drie, maak beurte om een
bladsy te lees.
Lees onafhanklike Die leerders fluister-lees die laaste drie
bladsye van die storie.
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BL 107-109
15 min

WOENSDAG

SKRYF

Bly gesond

BL 133

Lees
•	Lees die begin van die sinne saam met die leerders.
•	Herlees die Gedeelde Skryf van Dinsdag.

15 min

Skryf Die leerders skryf hul eie drie sinne deur die begin
van sinne te gebruik.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 1
Nasien:
Sien bladsy
142
Punte: 10

Groep C

15 min

•	Die leerders fluister-lees ’n storie uit hul storiebundel of
gegradeerde leesboek.
•	Roep hulle een vir een om te luister hoe hulle lees.
•	Luister na elke leerder wat vir 1-2 minute lees.
•	Vra vrae om te kontroleer of hulle verstaan.

UITVOERENDE KUNSTE
Warm op - aseming vars lug in
•	Oefen om diep asem te haal,
en gebruik maagspiere om die
asem te beheer.
•	Hou in vir 10 sekondes en blaas
uit. Herhaal.
Groepe van 6-8
•	Begin ’n storie, bv. Ek het mark
toe gegaan en ’n piesang
gekoop. Doen die aksies, bv. gee
voor dat jy ’n piesang skil.

LIGGAAMSOPVOEDING
My News

Groepstorie

30 min

•	Die volgende leerder herhaal
die eerste item en voeg ’n
ander item by, bv. Ek het mark
toe gegaan en ’n piesang en
’n hoender gekoop. Doen die
aksies, bv. skil die piesang en
klap arms soos vlerke.
•	Herhaal, voeg items en aksies
by.
Koel af Lȇ en herhaal die
asemhalingsoefening.

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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/Sê op

15 min

Hierdie liedjie kan aangepas word by ’n welbekende wysie, bv. Ek
hoor die donderweer. Voeg aksies en addisionele versies oor gesonde
gewoontes by soos verkies.
Ek is gesond, ek is
gesond
So ook jy, so ook jy
Ek eet baie gesonde
kos, ek eet baie
gesonde kos
So ook jy, so ook jy

Ek is gesond, ek is
gesond
So ook jy, so ook jy
Ek gaan saans vroeg
bed toe, ek gaan
saans vroeg bed toe
So ook jy, so ook jy

AANVANGSKENNIS

Ek is gesond, ek is
gesond
So ook jy, so ook jy
Ek bly koel in die son,
ek bly koel in die son
So ook jy, so ook jy

Dora se gesonde dag

Bestaande kennis Watter dinge doen jy elke skooldag?

BL 134
15 min

Lees die bladsy Kyk na en bespreek die prente met die
leerders.
Praat oor tyd
•	Vra vir die leerders watter tyd hulle dink Dora elkeen van die
aktiwiteite in die prent doen: maak gereed vir skool; skool
begin; pouse; speel speletjies; doen huiswerk; gaan bed toe.
•	Vra watter tyd hulle elkeen van hierdie aktiwiteite doen.

KLANKE

Skryf die woord korrek oor

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

BL 135
15 min

Doen die aktwiteit Stap deur klas en bied ondersteuning waar nodig.
Kontroleer/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
•	Kyk na die woord sonlig. Kan jy klein woorde kry wat in die
groot woord wegkruip?
•	Sȇ die twee dele van die woord: son en lig . Voeg hulle saam om
een woord te vorm.
•	Kan jy aan enige ander woorde dink wat twee dele het? Bv.
voetbal, reёnboog, pannekoek, ens.

116

15 min

DONDERDAG

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 3

Leesbegrip

Inleiding Sȇ vir die leerders dat dit vir assesering is.

BL 136
15 min

Hersiening Herlees die storie Wat het ons nodig om gesond te wees?

Nasien:
Sien bladsy
142

Antwoord die vrae
•	Die leerders werk individueel om die begripsvrae wat op die teks
gebaseer is te beantwoord.
•	Antwoorde: 1 skoon water, gesonde kos, oefening, sonlig, skoon
lug; 2. Om ons liggame vitamiene te gee; 3. krane, tenke; 4. Om ons
liggame gesond te maak; 5. Leerders se eie antwoord.

Punte: 10

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 1
Nasien:
Sien bladsy
142
Punte: 10

Groep D

15 min

•	Die leerders fluister-lees ’n storie uit hul storiebundel of
gegradeerde leesboek.
•	Roep hulle een vir een om te luister hoe hulle lees.
•	Luister na elke leerder wat vir 1-2 minute lees.
•	Vra vrae om te kontroleer of hulle verstaan.

UITVOERENDE KUNSTE
Warm op
•	Die leerders sit in ’n kring
met hul bene voor hulle
uitgestrek.
•	Sirkel enkels kloksgewys en
anti-kloksgewys. Buig voete
en knieё.
Dans
•	Kies ’n bekende liedjie wat
met ’n maat gedans kan
word, bv. Jan Pierewiet.

LIGGAAMSOPVOEDING

Tyd vir dans

30 min

•	Die leerders vorm twee
konsentriese kringe en dans
met hul maats, terwyl hulle
sing.
Ontspan Die leerders asem
stadig in en uit en dink aan
die vars lug wat hul liggame
binnegaan om dit sterk en
gesond te maak.

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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

Besoedeling

Besoedeling is
wanneer goed soos
gasse, vullis, plastiek,
rook en chemikalieё
begin om diere, plante
en mense te benadeel.
Daar is verskillende
soorte besoedeling.
Grondbesoedeling
is wanneer vullis oral
rondlȇ. Party vullis
bring skadelike kieme.

BL 131

Soms lek chemikalieё
van die vullis in ons
water en dit kan ons
baie siek maak.
Waterbesoedeling
is wanneer water
gevaarlik word om te
drink as gevolg van die
kieme en chemikalieё
daarin.
Lugbesoedeling is
wanneer die gasse

AANVANGSKENNIS

15 min
van motors,
taxi’s, busse en
fabrieke die lug giftig
maak om in te asem.

Pare Vertel wat jy
uitgevind het.
Deel
•	Vra ’n leerder om
met die klas te deel.
•	Praat oor wat jy
uitgevind het.

Besoedeling

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

KLANKE ASSESSERING 2

Diktee

kaas lief hoed goud trein

BL 137
15 min

BL 138
15 min

•	Sê vir die leerders dat dit ’n toets is.
•	Sê hierdie woorde een op ’n slag.
•	Die leerders skryf die woorde.

Nasien:
Sien bladsy 141
Punte: 5

SKRYF

My gesonde dag

Bespreek Bespreek wat die leerders op verskillende tye van die
dag doen.
Lees die tyd Lees die tyd op die horlosie in die skryfraam. Hoe
laat is dit op elke horlosie?
Skryf en teken
•	Die leerders gebruik die woordeskat van die hoofstuk asook
hulle eie persoonlike woordeboeke om die skryfraam te
voltooi.
•	Hulle teken ’n prent.
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BL 139
15 min

VRYDAG
HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
•	
Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
•	
Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

LEES EN BEGRIP ASSESSERING 1
Nasien:
Sien bladsy
142
Punte: 10

Groep E

30 min

•	Die leerders fluister-lees ’n storie uit hul storiebundel of
gegradeerde leesboek.
•	Roep hulle een vir een om te luister hoe hulle lees.
•	Luister na elke leerder wat vir 1-2 minute lees.
•	Vra vrae om te kontroleer of hulle verstaan.

LEES

Kontroleer en gee terugvoering

15 min

Lees
•	Die leerders lees in pare hul Onafhanklike Skryf vir mekaar.
•	Sȇ aan jou maat waarvan jy gehou het van hul skryfwerk.
Sien Onafhanklike Werk na
•	Gaan saam deur hierdie week se DBO-werkboekaktiwiteite.
•	Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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

Gesonde leefwyse
Hierdie week fokus ons steeds op Gesonde leefwyse. Die aktiwiteite fokus oor hoe om gesond te bly.
Die storie fokus op ’n partytjie waar die mense siek word van besmette kos, terwyl die Aanvangskennisteks fokus op hoe om kos en water gesond te hou. Die leerders skryf ’n uitnodiging na ’n partytjie asook
’n onafhanklike storie oor ’n partytjie by die skool. In Skeppende Kunste gaan leerders verf gebruik om
prente van kieme te maak en hul eie toneelstuk opvoer oor hoe om gesond te bly.

VIDEO

Die leerders doen hersiening van die die eu-klank.

Afrikaans
Huistaal en Lewensvaardigheid

2
Oorsig van die Week
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KYK NOU

WEEK 9
VOORBEREIDING
Flitskaarte

partytjie

konsert

skool

pot

bredie

Sinstrook

Hulle het ’n bredie in ’n baie groot pot gemaak.
ONAFHANKLIKE WERK

1

Lees in pare LAB Bladsy 163

2

Handskrif 1 A Y W V X R

3

Handskrif 2 Anya en Wynand staan by die deur.

Handskrif 3 Die Groot Vyf Diere in Suid Afrika
leeu renoster luiperd olifant Kaapse buffel
4

5

DBO-werkboek vir Huistaal Bladsy 59

6

DBO-werkboek vir Huistaal Bladsy 60

7

DBO-werkboek vir Lewensvaardigheid Bladsy 32-33

8

Woordeboek
partytjie konsert skool

pot

bredie

BENODIGDHEDE VIR AKTIWITEITE
•	Verf
•	Strooitjies/omhulsels van penne
•	Viltpenne/plakkers
•	Papier om op te verf
•	Toerusting vir Liggaamsopvoedingsaktiwiteite
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’n Partytjie by die skool

JAAR

Dit was ’n groot dag vir Sipho en Amos se skool. Die skool was 100
jaar oud.
Die onderwysers het gesê dat hulle ’n partytjie gaan hê. Hulle het
’n konsert beplan. Die seuns en meisies het items begin oefen vir
die konsert.
Die onderwysers en ouers het baie vleis en ’n baie groot pot gekry.
Vroeg in die oggend op die dag van die partytjie, het hulle bredie
in ’n baie groot pot gemaak. Hulle het ook baie pap in ’n ander
groot pot gemaak.
Dit was ’n baie warm dag. Die kinders se ouers en oumas het skool
toe gekom. Die kinders het hul konsert gehou.
Dora en Ayanda het ’n opvoering gedoen oor ’n baba wat vermis
was en weer gevind is. Hulle het hul moeders se skoene skool toe
gebring sodat hulle soos volwasse dames kon lyk. Hulle het ’n pop
gebring wat hulle as die baba gebruik het.

VRAE + WOORDESKAT

beplan – voorbereidings
doen voordat iets gebeur
Wat eet jy graag by ’n
partytjie?

Was jy al voorheen in
’n konsert? Wat het jy
opgevoer?

Amos, Sipho, Thami en Simson het ’n storie uit die Bybel opgevoer.
Toe was daar toesprake. Die skoolhoof het ’n toespraak gemaak.
Iemand van die beheerliggaam het ook ’n toespraak gemaak. Toe
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Hou jy daarvan om na
lang toesprake te luister?
Hoekom?

HARDOPLEESSTORIE

het ’n baie ou dame wat jare gelede by die skool onderwys gegee
het, ’n toespraak gemaak.

Hoe oud dink jy was die
dame?

’n Man van die Onderwysdepartement het ook ’n toespraak
gemaak. Almal het gesweet omdat dit so warm was.
Toe het almal buitentoe gegaan om van die bredie te eet.
Daar was baie kos vir almal. Die kinders het groot borde bredie
gekry. Daarna het hulle speletjies gespeel.
Maar toe het Ayanda gesê dat haar maag seer was. Thami het ook
gesê dat hy siek voel.

Wys vir my hoe jy lyk as jy
maagpyn het.

Hulle het vir hul juffrou gaan sê. Hulle kon haar nie kry nie. Sy het
siek geraak en huis toe gegaan.

Vir wie, dink jy, het hulle
gevra om vir hulle te help?

Nog kinders het begin siek voel. Hulle het maagpyn gehad.
Hulle het gebraak. Hulle het gehuil. Selfs die man van die
Onderwysdepartement het siek geraak.

Wat dink jy het die
skoolhoof gedoen?

Die skoolhoof was bekommerd. Sy het die mediese noodnommer
van haar selfoon af geskakel.

nood – iets gevaarlik wat
dadelik aandag aan gegee
moet word.

Twee ambulanse het skool toe gekom.
Die paramedici het gesê dat die kos by die partytjie die mense siek
gemaak het.
Hulle het vir die siek kinders spesiale water gegee om te drink.
Hierdie water help om te keer dat hulle liggame nie uitdroog
(dehidreer) nie.
Die kinders was hartseer. Die onderwysers was hartseer. Die
tannies wat die bredie gemaak het, was hartseer. Die partytjie was
geruïneer.
Die volgende dag was daar ’n groot verrassing. Party winkels
het kos aan die skool gegee vir ’n partytjie. Een winkel het
hoenderstukke gegee. ’n Ander winkel het blikkies vis gegee. ’n
Ander winkel het baie wors gegee. ’n Ander winkel het pakkies
skyfies gegee. ’n Ander winkel het baie broodrolletjies gegee.
Die groot kinders het by die skool gebraai. Hulle het die hoender
en wors gebraai. Hulle het al die kos buite op ’n tafel gesit en
gewag dat die partytjie moet begin. Die mense het dadelik die kos
geёet. Dit was die beste partytjie ooit.

Ken enigeen van julle die
plaaslike noodnommer?
ambulans – voertuig wat
mense hospitaal toe neem
Hoekom dink jy het die kos
hulle siek gemaak? (Dit het
sleg geraak omdat dit so
warm buite was. Kos moet
koel gehou word.)
Hoe sal jy voel as almal by
’n partytjie siek raak?
geruïneer - bederf
Kan jy raai wat die
verrassing was?
Hoekom het hulle die kos
dadelik geëet? (sodat dit
nie moet sleg raak nie)
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MAANDAG

HARDOPLEES

’n Partytjie by die skool

Voor lees Gesels oor gebeurtenisse wat by die skool
plaasvind, bv. ŉ konsert, sportdag, partytjie, prysuitdeling.

OG
BL 122-123
15 min

Lees Lees die storie hardop en vra vrae.
Na lees
•	Waar was die partytjie?
•	Hoe was die weer?
•	Wat het met party van die mense gebeur nadat hulle die kos
geёet het?
•	Wie het na die skool gekom om die die siek mense te help?
•	Wat het die volgende dag gebeur?

AANVANGSKENNIS

Hou kos en water
veilig en skoon

BL 148

Bestaande kennis Was jou maag al baie seer? Hoe het dit
gevoel?

15 min

Nuwe kennis
•	Kos en water wat besmet/vergiftig is, kan mense siek maak.
•	Ons moet kos en water skoon en gesond hou.
Lees die bladsy Kyk na die prente en lees die teks.

KLANKE

Hersiening: eu-klank

BL 149
15 min

Stel die klank bekend / Bekendstelling van klank
•	Luister na en sȇ die klank.
•	Hou jou mond dop.
Identifiseer woorde met die klank Leerders mag nog woorde gee.
Pare Lees die klankgrepe en woorde.

LEES

’n Partytjie by die skool

Prentloop Vir wie kan jy in elk van
die prente sien? Wat gebeur?
Lees die volle storie vir en saam
met die leerders Leerders wys
met hul vingers na die woorde.
Begriplees
• Op bladsy 142, wys na die
woord wat vir ons sȇ hoe oud
die skool was.
•	Hoekom dink jy wou die
onderwysers ’n partytjie hȇ?

124

•

BL 142-147

Op bladsy 143, wys na 15 min
die woorde wat vir ons
sȇ wie skool toe gekom het.
•	Hoe weet jy dit was ’n baie
warm dag?
• Op bladsy 144, wys na die
twee woorde wat vir ons sȇ dat
mense siek was.
•	Hoe, dink jy, het die
onderwysers gevoel toe almal
siek geword het?

MAANDAG

SKRYF

My nuus

BL 150

Pare Gebruik die prenteraam om vinnig nuus te vertel.

15 min

Individueel Gebruik die skryfraam om nuus te skryf.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	Stel hierdie week se Onafhanklike Werk (op die bord geskryf) bekend.
•	Die leerders doen twee take per dag wanneer hulle GBL het.
•	Herinner hulle daaraan dat hulle hul letterformasie, grootte,
posisionering op die lyn en skuinste (helling) gereeld moet oefen, en
om hulle beste letter te identifiseer.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep A en B

30 min

Eerste lees
•	
Stel die storie bekend soos nodig.
•	
Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	
Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop om
begripsvrae te beantwoord.

VISUELE KUNSTE

Maak prente van kieme

30 min

Bespreek
•	Hersien die inligting oor kieme.
•	Hoe, dink jy, lyk kieme?
•	Kan ons dit sien? Of moet ons ’n mikroskoop gebruik?
Maak prente
•	Die leerders plaas blertse verf op ŉ vel A4-papier.
•	Hulle gebruik strootjies/omhulsels van penne om die verf mee te
blaas en so “kiem-vorms” te maak.
•	Laat die verf oornag droog word.

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 rolspeel die aktiwiteite.
Heelklasaktiwiteit
Die leerders speel ’n speletjie, soos vang mekaar, aan-aan,
wegkruipertjie.
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DINSDAG
WELSTAND ( PSW )

Oplettende ek

15 min

•	Ask learners if their throats feel cool and relaxed.
•	Die leerders plaas die voorpunt van hul tong losserig
tussen hul tande, met hul lippe oop. Dit moet ’n klein
bietjie uitsteek.
•	Hulle asem in en suig die lug oor hul tong in. Dan asem
hulle stadig deur die neus uit. Herhaal.
•	Vra die leerders of hul keel koel en ontspanne voel.

AANVANGSKENNIS

Pas en kleur in

Hersien Herinner die leerders aan hoe ons kos en water moet
skoon en veilig hou.

BL 151
15 min

Lees Lees die twee helftes van die sinne saam met die leerders.
Pas
•	Pas die twee helftes bymekaar – demonstreer dit op die bord.
•	Kleur die prente in.

KLANKE

Kies die korrekte woord

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

BL 152
15 min

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

LEES

Sinsbou

Knip uit Leerders knip die
sinstrook op bladsy 183 in die LAB
uit.

•
•
•

Lees saam Gebeur hierdie aksie
nou of in die verlede? Watter
woorde wys dit? (het, gemaak)

•
•

Vra vrae en knip die woorde/
woordgroepe uit
• Wie? (hulle)
• Wat gedoen? (het)
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BL 153
15 min
Wat? (’n bredie)
Waar? (in)
Watter grote was dit? (baie
groot)
Waarin? (pot)
Wat gedoen? (gemaak)

Skommel en herkonstruktureer
die sin.
Plak die sin Die leerders plak die
sin in die LAB op bladsy 153.

DINSDAG

SKRYF

’n Partytjie by die
skool

15 min

Inleiding Wat het in die storie gebeur wat ons gelees het?
Dinkskrum
•	Watter soort partytjie kan ons by die skool hou?
•	Watter dinge kan alles by ’n partytjie gebeur?
Gedeelde Skryf
•	Voltooi die skryfraam deur die leeders se idees te gebruik.
•	Lees die nuwe storie saam met die leerders.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

’n Partytjie by die
skool
Ons het ’n partytjie vir
_____ gehad.
Die ______ het ______
en _______ gekook.
Die weer was baie
_______.
Die kinders het ’n
______ gehou.
Ná middagete het
party mense ____.

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep C en D

30 min

Eerste lees
•	
Stel die storie bekend soos nodig.
•	
Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	
Die leerders moet aan die einde van elke bladsy stop om
begripsvrae te beantwoord.

VISUAL ARTS
VISUELE
KUNSTE

Maak prente van kieme

30 min

Voltooi prente Die leerders gebruik viltpenne of plakkers om oё
en voelers by hul prente van Maandag te voeg.
Vertoon
Selfassessering Voltooi die rubriek in die LAB op bladsy 153.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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 ( PSW )

Ek dink; ek voel…

15 min

Vraag Hoe hou ons ons kos by die huis vars?
Pare Bespreek die vraag.
Deel Kies ’n paar leerders om hul idees met die klas te deel
(gee aan elkeen ’n kans deur die loop van die kwartaal).

AANVANGSKENNIS

Menseregtedag

BL 154

Bestaande kennis
•	Watter openbare vakansiedae ken die leerders?
•	Watter vakansiedag vier ons op 21 Maart?

15 min

Lees die bladsy Bespreek die prent en lees die teks
saam met die leerders.
Praat oor die vraag
•	
Hoe gaan jy die antwoord vind?
•	
Die leerders moet hul antwoorde Vrydag klas toe
bring.

KLANKE

Woordfamilie: eu

BL 155

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

15 min

Bou woorde Bou ’n paar woorde met die klank en sȇ dit hardop.
Op jou eie en pare
•	
Bou nog rymwoorde.
•	
Sȇ al die rymwoorde vir jou maat.
•	
Die leerders kan nog woorde verskaf.

LEES

’n Partytjie by die skool

Lees saam Lees bladsy 142-144 van ’n Partytjie by die skool 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 142-144
15 min

WOENSDAG

SKRYF

’n Uitnodiging

BL 156

Gesels oor uitnodigings
•	Hoe raak mense bewus van ’n partytjie? (Ons nooi hulle,
stuur ’n boodskap, skryf ’n uitnodiging.)
•	Het jy al ooit ’n skriftelike uitnodiging na ’n partytjie
ontvang?

15 min

Dinkskrum
•	Naam van skool (en skoolwapen).
•	Hoe oud die skool is.
•	Watter vermaak aangebied gaan word.
•	Aan wie om te antwoord (Hoekom moet ons antwoord?).
Skryf Voltooi die skryfraam.

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep E en A

Eerste lees vir Groep E
•	Stel die storie bekend soos nodig.
•	Die leerders fluister-lees die storie vir hulself.
•	Die leerders moet aan die einde van elke
bladsy stop om begripsvrae te beantwoord.

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.

Gedagtes en
gevoelens

30 min

Hersien die storie Praat oor drie dele van die storie:
die konsert, almal raak siek, die verrassingspartytjie die
volgende dag.
Groepe (ken ’n deel van die storie aan elke groep toe)
•	Wie is die karakters in jul deel van die storie?
•	Wat dink elke karakter?
•	Hoe voel elke karakter?
•	Kies ’n rol om te speel.
Berei voor vir ’n toneelstuk Elke groep oefen ’n kort
toneelstuk oor hul deel van die storie op.

LIGGAAMSOPVOEDING
My News

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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 9 • GESONDE LEEFWYSE

DONDERDAG

MONDELING

Sing/Resiteer

15 min

Sing op die wyse van Row, row, row your boat.
Skrop, skrop, skrop jou hande
Seep maak dit mooi skoon (hou hande op met palms uit)
Skrop dit onder (was palms tesame)
Skrop dit bo (was die agterkant van hande)
Skrop dit tussenin (was tussen vingers)
Spoel, spoel, spoel jou hande (mimiek die oopdraai van ’n kraan)
Water maak dit skoon (hou hande op)
Stuur die kieme
Af by die drein (wys afwaarts met een vinger)
Nou’s hulle skoon, skoon, skoon (skud hande met palms uit)

AANVANGSKENNIS

Kleur die prent in

Bestaande kennis Wat kan gebeur as ons water drink
wat nie skoon is nie?

BL 157
15 min

Bespreek die prent
•	Is die rivier in die prent skoon?
•	Hoe maak mense die rivier vuil?
•	Mag ons water van ’n besoedelde rivier drink?
Kleur in

KLANKE

Skryf jou eie sin

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

BL 158
15 min

Doen die aktiwiteit Loop deur die klas en gee
ondersteuning waar nodig.
Kontroleer/Sien die aktiwiteit na

LEES

Woordeskat en Taal

15 min

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 op bladsy 153 in die LAB.
•	Watter woorde wys dat dit in die verlede gebeur het? (het, gemaak)
•	Watter woorde sȇ vir ons hoe die pot gelyk het? (baie groot)
•	Watter ander woorde kan ons gebruik om die pot te beskryf?

130

DONDERDAG

SKRYF

Leesbegrip

BL 159

Hersien Lees weer die storie ’n Partytjie by die skool.

15 min

Beantwoord die vrae
Sien antwoorde na
•	
Die onderwysers;
•	
Hulle het ’n konsert gehou;
•	
Skyfies, hoender, broodrolletjies

HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep B en C

30 min

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

UITVOERENDE KUNSTE

Voer jou toneelstuk
op

30 min

Oefen Gee die leerders 10 minute om hul deel van die storie te oefen.
Voer vir die klas op

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

Warm op
Aktiwiteitstasies
•	
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 9 • GESONDE LEEFWYSE

VRYDAG

MONDELING

Menseregtedag

Almal verdien om menseregte te
hê, soos vryheid, vrede, ’n plek om
te woon, skoon water en kos, en
opvoeding.
Menseregte is deel van die SuidAfrikaanse grondwet. Die grondwet
sȇ dat ons regte het, maar dat ons
ook verantwoodelikhede het.
Soms benadeel mense in ’n
gemeenskap ander mense se
menseregte. Soms gee regerings nie
om oor die mense se menseregte

AANVANGSKENNIS

15 min
nie en behandel hul
landsburgers sleg.
Menseregtedag herinner ons
daaraan dat almal gelyke regte
het.

Pare Vertel wat jy uitgevind het.
Deel
•	Vra ’n paar leerders om hul idees
met die klas te deel.
•	Gesels oor wat jy uitgevind het.

Menseregtedag

Skryf en teken wat jy uitgevind het
•	Skryf enige iets neer wat jy geleer het.
•	Teken ’n prent.

KLANKE

BL 154

Spoedlees woorde

BL 160
15 min

BL 161

15 min
Pare lees die woorde
•	
Die leerder lees vir 1 minuut vir ’n maat.
•	
Omkring die woord wat laaste gelees is. Die maat tel die woorde wat
verkeerd gelees 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 hulle beste telling op die lyn.
•	Wys uit dat jy meer woorde lees met meer oefening.

SKRYF

’n Partytjie by die skool

Dinkskrum
•	Lees weer die storie van Gedeelde Skryf van Dinsdag.
•	Die leerders kies hul eie karakters vir ’n nuwe storie.
Lees Lees die begin van die sinne saam met die leerders.
Skryf Die leerders voltooi die skryfraam met hul eie storie.
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NEED
THUMBNAIL

VRYDAG
HANDSKRIF EN ONAFHANKLIKE WERK

30 min

•	
Kry die klas gereed om Onafhanklike Werk wat op bord
geskryf is te voltooi.
• Kyk na ŉ paar leerders se handskrifboeke.
• Gee terugvoering en addisionele instruksies soos nodig.

GROEPBEGELEIDE LEES

Groep D en E

30 min

Tweede lees
•	
Lees die storie weer 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 D
 ie leerders lees in pare hul Onafhanklike Skryf vir mekaar.
Sien Onafhanklike Werk na Gaan saam met die leerders deur hierdie
week se DBO- werkboekaktiwiteite.
Die leerders korrigeer of voltooi hul werk.

LIGGAAMSOPVOEDING

Aktiwiteitstasies

30 min

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

133

WEEK 10 • VASLEGGINGS - EN HERSIENINGSWEEK

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 Geletterdheid.
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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
Woordmuurwoorde te gebruik.
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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 die aktiwiteite van
die kwartaal.
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ASSESSERING
GELETTERDHEID – HUISTAAL: BEPLANNING VIR DEURLOPENDE EN FORMELE
ASSESSERING, KWARTAAL 1
• Kurrikulumskakels vir elke Week word deur die ligte blokkies aangedui.
• Formele assesseringsaktiwiteite word deur die donker 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.

Beantwoord hoër- en laer-ordevrae.

4

Neem deel aan besprekings, vra en
beantwoord vrae en stel idees voor.
(LV: Besprekings)

5

Praat oor persoonlike ervaringe, bv.
vertel persoonlike nuus.

6

Luister na instruksies wat ten minste
twee dele bevat en reageer gepas.
(LV: Instruksies vir die voltooiing van
take)

7

Lees ’n storie met ’n begin, middel en
’n einde.

KLANKE
1

Leer nuwe klanke: aa.

2

Bou woorde met aangeleerde klanke.

3

Ontwikkel vlotheid deur die lees van
bekende woorde.

4

Demonstreer kennis van klanke
tydens diktee.

LEES EN BEGRIP
1

Lees boeke in die klas saam met
die onderwyser en bespreek die
hoofgedagtes.

2

Gebruik visuele leidrade om te
voorspel waaroor die storie gaan.

3

Identifiseer kernbesonderhede en die
volgorde van gebeure in die teks wat
gelees is.

4

Gebruik sigwoorde, klanke,
kontekstuele en strukturele analise
en dekoderingsvaardighede tydens
lees.

5

Beantwoord hoër-ordevrae voor,
gedurende en nadat die Gedeelde
Lees-teks gelees is.

6

Lees stil en hardop op eie vlak in ’n
Groepbeleide Lees-groep saam met
die onderwyser.

7

Toon begrip van van leestekens
tydens hardoplees.
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6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HERSIENING

3

5

10
HERSIENING

Herhaal die volgorde van gebeure in
die storie korrek.

4

10

HERSIENING

2

3

HERSIENING

Luister met genot na ’n storie.

2

HERSIENING

1

1

HERSIENING

LUISTER EN PRAAT

ASSESSERING

Skryf ál 26 klein- en hoofletters korrek
met betrekking tot rigting, vorming
en spasiëring tussen lyne.

3

Skryf en gebruik leestekens soos
punte, vraagtekens en kommas.

4

Skryf woorde met die korrekte
spasiëring tussen letters en woorde.

5

Kopieer en skryf twee of meer sinne
netjies en leesbaar.

SKRYF
1

Skep ’n eie woordbank en
persoonlike woordeboek volgens
die beginletters van woorde om
sodoende woordeboekvaardighede
te ontwikkel; identifiseer die korrekte
bladsy vir die neerskryf van die
woorde.

2

Teken prente om ’n boodskap oor te
dra.

3

Skryf minstens drie sinne oor eie
nuus of ’n skeppende storie en
gebruik die aangeleerde klanke,
bekende sigwoorde, hoofletters en
punte.

4

Dra idees en woorde tot ’n klasstorie
by.

5

Skryf ’n lys en gebruik ’n komma om
die items te skei.

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HERSIENING

2

3

10

HERSIENING

Korrekte potloodgreep en plasing van
skryfmateriaal (boek/bladsy).

2

HERSIENING

1

1

HERSIENING

HANDSKRIF
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ASSESSERING
LUISTER EN PRAAT Assesseringsrubrieke en Kontrolelyste
LUISTER EN PRAAT Formele Assesseringsaktiwiteit 1
Week 6 Dinsdag/Woensdag/Donderdag OG bladsy 84, 86, 88
Luister met genot na ’n
storie.
Hervertel die storie van
Sipho se nuwe oë in
volgorde met ’n begin,
middel en einde.
Beantwoord laer-ordevrae
korrek.
Beantwoord hoër-ordevrae
met redes.

1

2

Sukkel om
die storie in
volgorde oor
te vertel en
sukkel om
laer-ordevrae
korrek te
beantwoord.

Hervertel die
begin van
die storie en
beantwoord
een of twee
van die vrae.

Punte: 5
3

Hervertel
die begin en
middel van
die storie in
volgorde en
beantwoord
al die laerordevrae.

4

5

Hervertel die
begin, middel
en einde van
die storie en
beantwoord
al die laerordevrae en
sommige
hoёrordevrae.

Hervertel die
volle storie
in volgorde
met ’n begin,
middel, en
einde en
beantwoord
beide laeren hoërordevrae met
selfvertroue.

KLASKAMERWAARNEMING: Waarneming van leerders gedurende
Week 1-9
2

3

4

Voldoen aan
1. Luister met genot na
1 of 0 van die
stories.
maatstawwe.
2. Hervertel ’n storie wat
alreeds vertel is.
3. Vertel eie stories met
selfvertroue en in
volgorde.
4. N
 eem aktief deel en dra
by gedurende storielesse.
5. Beantwoord vrae oor die
storie wat gelees of vertel
is.

Voldoen aan
2 van die
maatstawwe.

Voldoen aan
3 van die
maatstawwe.

Voldoen aan
4 van die
maatstawwe.

Voldoen aan
1 of 0 van die
maatstawwe.

Voldoen aan
2 van die
maatstawwe.

Voldoen aan
3 van die
maatstawwe.

Voldoen aan
4 van die
maatstawwe.

Voldoen
aan al 5 die
maatstawwe.

Voldoen aan
1. Luister aandagtig na
1 of 0 van die
verskeie instruksies.
2. Vra vir duidelikheid as hy/ maatstawwe.
sy nie verstaan nie.
3. M
 aak seker hy/sy het
al die nodige bladsye/
benodigdhede.
4. V
 olg die instruksies
akkuraat.
5. Voltooi take onafhanklik.

Voldoen aan
2 van die
maatstawwe.

Voldoen aan
3 van die
maatstawwe.

Voldoen aan
4 van die
maatstawwe.

Voldoen
aan al 5 die
maatstawwe.

Die leerder:

1. N
 eem aktief deel aan
klasbesprekings.
2. B
 eantwoord vrae wat
verband hou met ’n
storie of onderwerp.
3. Maak beurte.
4. L
 ewer kommentaar
op ander se menings/
bydrae.
5. G
 ebruik toepaslike
woordeskat.

Totaal
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1

Punte: 15
5
Voldoen
aan al 5 die
maatstawwe.

Punte: 20

ASSESSERING
KLANKE Assesseringsrubrieke en Kontrolelyste
KLANKE Formele Assesseringsaktiwiteite 1: Skryf van klanke
Week 8 Dinsdag LAB bladsy 129, OG bladsy 112

Punte: 10

1 punt vir elke korrekte antwoord
1. ie
2. oe
3. ou
4. ui
5. ei
6. tier
7. hoed
8. sout
9. huis
10. eier
KLANKE Formele Assesseringsaktiwiteit 2: Diktee
Week 8 Vrydag LAB bladsy 138, OG bladsy 118

Punte: 5

1 punt vir elke korrekte woord:
1. sein
2. reis
3. plein
4. rein
5. klei
KLASKAMERWAARNEMING Waarneming van leerders gedurende Week 1-9

Punte: 5

Die leerder:

1

Voldoen aan
1. Bou woorde met
aangeleerde klanke (LAB- 1 of 0 van die
maatstawwe.
aktiwiteite).
2. L
 ees woorde deur
klankkennis te gebruik.
3. Gebruik klankkennis in
skryfwerk.
4. Spel woorde korrek in
diktee-aktiwiteite.
5. Toon toenemende
vlotheid (akkuraatheid en
spoed) in spoedlees van
woorde.
Totaal

2

3

4

5

Voldoen aan
2 van die
maatstawwe.

Voldoen aan
3 van die
maatstawwe.

Voldoen aan
4 van die
maatstawwe.

Voldoen
aan al 5 die
maatstawwe.

Punte: 20

139

ASSESSERING
LEES EN BEGRIP Assesseringsrubrieke en Kontrolelyste
LEES EN BEGRIP Formele Assesseringsaktiwiteit 1: Mondelinge lees (GRR)
Week 8 Maandag tot Vrydag

Punte: 10

OG bladsy 111, 113, 115, 117, 119
2

4

6

8

10

Nie in staat
om die storie
met visuele
leidrade te
voorspel nie.
Lees uit
eie boek ’n
teks van 1-2
lyne met
ondersteuning
van die
onderwyser.
Is nie in staat
om enige vrae
te beantwoord
nie

Kan
gedeeltelik
die storie
met
visuele
leidrade
voorspel.
Lees woord
vir woord
’n teks van
3-4 reëls
en reageer
korrek op
1-2 laerordevrae.

Kan
meestal
die storie
met
visuele
leidrade
voorspel.
Lees
hardop
uit eie
leesboek
’n teks van
5-6 reëls
en reageer
korrek op
3 laerordevrae.

Kan die
storie met
visuele
leidrade
voorspel.
Lees vlot
uit eie
leesboek
’n teks van
7-8 reëls
en reageer
korrek op
3 laer- en
hoërordevrae.

Kan die
storie met
visuele
leidrade
voorspel.
Lees vlot
en met
uitdrukking
uit eie
leesboek
’n teks van
meer as
10 reëls en
reageer
korrek op
3 laer- en
hoërordevrae

Die leerder:
• Lees hardop vir die onderwyser
vir 1-2 minute.
• Gebruik visuele leidrade vir
voorspelling.
• Herken sigwoord en dekodeer
woorde deur klanke en
kontekstuele analise.
• Lees vlot en met uitdrukking.
• Reageer op ten minste 3 vrae
(beide laer- en hoër-ordevrae).

LEES EN BEGRIP Formele Assesseringsaktiwiteit 2: Voltooiing van sinsbou/sinne
Week 8 Dinsdag

Punte: 5

LAB bladsy 130, OG bladsy 112
Die leerder:

1

2

3

4

5

• Knip alle woorde/woordgroepe
korrek uit.
• Plak alle woorde in die korrekte
volgorde in.
• Die sin moet soos volg lees: Ons
liggame het sonlig nodig om dit
sterk te maak.

Slegs 1-2
woorde is in
die korrekte
volgorde.

3-4 woorde
is in die
korrekte
volgorde.

5-6 woorde
is in die
korrekte
volgorde.

7-9 woorde
is in die
korrekte
volgorde.

Al 10
woorde is in
die korrekte
volgorde.

LEES EN BEGRIP Formele Assesseringsaktiwiteit 3: Geskrewe begripsaktiwiteit
Week 8 Donderdag

Punte: 10

LAB bl. 136, OG bladsy 117
1 punt vir elke korrekte antwoord:
1. Skoon water, gesonde kos, oefening, sonlig, skoon lug (5 punte);
2. Om vitamiene aan ons liggame te gee;
3. Krane, tenke (2 punte);
4. Om ons liggaame gesond te maak;
5. Leerder se eie antwoord.
Totaal
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Punte: 25

ASSESSERING
HANDSKRIF Assesseringsrubriek en Kontrolelyste
HANDSKRIF Formele Assesseringsaktiwiteit 1
Week 7 Maandag

Punte: 5

LAB bladsy 112, OG bladsy 97
Die leerder:
• Skryf 2-3 kort sinne
en gee aandag aan
rigting, korrekte
lettervorming van
sowel hoof- as
kleinletters, grootte en
spasiëring tussen die
lyne.
• Gebruik leestekens
soos punte,
vraagtekens, kommas
en uitroeptekens
korrek.
• Skryf woorde op die
lyne.

1

2

3

4

5

Het
ondersteuning
nodig met
die skryf van
1 kort sin met
leestekens.

Kan 1 kort sin
met leestekens
skryf, maar
korrekte
lettervorming,
spasiëring
tussen woorde
en grootte
van letters
word nie
waargeneem
nie.

Kan 1 kort
sin met
leestekens
skryf; aandag
word aan
lettervorming
gegee, maar
spasiëring
tussen
woorde
kan nie
waargeneem
word nie.

Kan 2 kort
sinne met
leestekens
skryf;
aandag word
noukeurig
aan korrekte
lettervorming
gegee en
spasiëring
tussen
woorde word
waargeneem.

Kan 3 of
meer kort
sinne met
leestekens
skryf;
aandag word
noukeurig
aan korrekte
lettervorming
en grootte
gegee, en
spasiëring
tussen
woorde word
waargeneem.

KLASKAMERWAARNEMING Waarneming van leerders gedurende

Punte: 5

Week 1-9
Die leerder:
1.

2.
3.

4.

5.

Korrekte
potloodgreep en
plasing van boek/
bladsy.
Vorm al 26 klein- en
hoofletters korrek.
Skryf en gebruik
leestekens: punte,
vraagtekens en
kommas.
Skryf woorde met die
korrekte spasiëring
tussen letters en
woorde.
Kopieer en skryf twee
of meer sinne netjies
en leesbaar.

Totaal

1
Voldoen aan
0 of 1 van die
maatstawwe.

2
Voldoen aan
2 van die
maatstawwe.

3

4

5

Voldoen aan
3 van die
maatstawwe.

Voldoen aan
4 van die
maatstawwe.

Voldoen
aan al 5 die
maatstawwe.

Punte: 10
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ASSESSERING
SKRYF Assesseringsrubrieke en Kontrolelyste
SKRYF Formele Assesseringsaktiwiteit 1: Skryf van nuusgebeure
Week 6 Maandag

Punte: 5

LAB bladsy 89, OG bladsy 83
1

2

3

Sukkel om
1 sin oor
eie nuus
te skryf, en
gebruik geen
leestekens
nie.

Poog om 2
sinne oor eie
nuus te skryf,
maar gebruik
hoofletters
foutiewelik.

Skryf 3 sinne
oor eie nuus
en gebruik
hoofletters en
punte korrek.

Die leerder
• Skryf een paragraaf (ten
minste vyf sinne) oor
persoonlike ervaring of
gebeurtenis.
• Gebruik hoofletters
(aan die begin van ’n sin
asook vir eiename) en
die korrekte leestekens
(punte, kommas,
afkappingsteken).

4
Skryf 4
sinne oor
eie nuus in
’n paragraaf
en gebruik
hoofletters
en punte
asook taal
en spelling
korrek.

5
Skryf 5
sinne oor
eie nuus in
’n paragraaf
en gebruik
hoofletters
en punte,
asook taal
en spelling
korrek.

SKRYF Formele Assesseringsaktiwiteit 2: Skryf ’n storie
Week 6 Vrydag

Punte: 10

LAB bladsy 101, OG bladsy 90
2

4

6

8

10

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.

Probeer
om die
skryfraam te
voltooi, maar
gebruik nie
oorspronklike
idees of
woordeskat
nie.
Gebruik
sommige
leestekens
korrek.
Tekening hou
gedeeltelik
verband met
die storie.

Voltooi die
skryfraam,
maar
woordeskat is
beperk.
Gebruik
sommige
leestekens
korrek.
Tekening hou
gedeeltelik
verband met
die storie.

Voltooi die
skryfraam
voldoende,
maar
woordeskat is
beperk.
Gebruik
leestekens
meestal
korrek.
Tekening hou
verband met
die storie.

Voltooi die
skryfraam
deur
oorspronklike
idees en ryk
woordeskat
te gebruik,
sowel as die
korrekte
leestekens
en ’n gepaste
tekening.

Die leerder:
• 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.

SKRYF Formele Assesseringsaktiwiteit 3: Skryf ’n paragraaf met kommas
Week 7 Vrydag

Punte: 10

LAB bladsy 123, OG bladsy 104
Die leerder:
• Skryf ’n paragraaf oor
gunstelingkosse deur die
skryfraam te gebruik.
• Gebruik hoofletters en
leestekens korrek.
• Gebruik kommas in die
lys van kosse.
• Gee ’n persoonlike opinie.
• Illustreer die paragraaf
met ’n gepaste tekening.

Totaal
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2

4

6

8

10

Sukkel om
die skryfraam
onafhanklik
te voltooi.
Gebruik nie
kommas in
die lys nie.
Tekening hou
nie verband
met die
onderwerp
nie.

Probeer om
die skryfraam
te voltooi.
Gebruik
sommige
kommas
korrek.
Tekening hou
gedeeltelik
verband
met die
onderwerp.

Voltooi die
skryfraam,
maar
woordeskat is
beperk.
Gebruik
kommas
korrek.
Tekening hou
gedeeltelik
verband
met die
onderwerp.

Voltooi die
skryfraam
voldoende
en gebruik
interessante
woordeskat.
Gebruik
kommas
korrek.
Tekening hou
verband met
die storie.

Voltooi die
skryfraam
deur
oorspronklike
idees en ryk
woordeskat
te gebruik,
sowel as
korrekte
leestekens
en ’n gepaste
tekening.
Punte: 25

KLANKE2:KLANKERUBRIEK bl. 141
Diktee

LEES EN BEGRIP 1: L&B RUBRIEK 1 bl. 142
Individuele lees
LEES EN BEGRIP 2:
L&B RUBRIEK 2 bl. 142 Voltooiing van sin
LEES EN BEGRIP 3: L&B RUBRIEK 3 bl. 142
Skriftelike begripsaktiwiteit

KLASKAMERWAARNEMING: HS Kontrolelys bl. 143
Alle handskrifbladsye in oefenboek
HANDSKRIF
SKRYF 1: S RUBRIEK 1 bl. 144
Persoonlike skryfwerk - nuus
SKRYF 2: S RUBRIEK 2 bl. 144
Kreatiewe skryfwerk - ’n storie met skryfraam
SKRYF 3: S RUBRIEK 3 bl. 144
Paragraaf met kommas

LAB bl. 138
OG bl. 118

OG bl. 111, 113, 115,
117, 119
LAB bl. 130
OG bl. 112
LAB bl. 136
OG bl. 117

LAB bl. 89
OG bl. 83
LAB bl. 101
OG bl. 90
LAB bl. 123
OG bl. 104

Week 8

Week 1-9

Maks. punt

Week 8

Week 8

Week 8

Maks punt

Week 7

Week 1-9

Maks punt

Week 6

Week 6

Week 7

Maks punt

15

20

10

5

5

20

10

5

10

25

5

5

10

5

10

10

25

LAB bl. 112
OG bl. 97

KLANKE 1: KLANKERUBRIEK bl. 141
Skryf klanke

LAB bl.129
OG bl. 112

Week 7

5

Luister en Praat
Klanke
Lees en Begrip
Handskrif
Skryf

20%
20%
25%
10%
25%

SKRYF

HANDSKRIF 1: HS RUBRIEK bl. 143
ëring

LEES EN BEGRIP

KLANKE

KLASKAMERWAARNEMING KLANKE KONTROLELYS bl. 141

LUISTER EN PRAAT

KLASKAMERWAARNEMING L&PKONTROLELYS bl. 140
Stories, besprekings en instruksies

Maks punt

LUISTER EN PRAAT 1: L&P Rubriek bl. 140
Herhaal ’n opeenvolging van gebeure in ’n storie korrek, beantwoord laer- en
hoër-ordevrae

Week 1-9

OG bl. 84, 86, 88

Week 6

Naam

Huistaal Kwartaal 1, Puntestaat
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LEWENSVAARDIGHEID: BEPLANNING VIR DEURLOPENDE EN FORMELE
ASSESSERING, KWARTAAL 1
Kurrikulumskakels vir elke Week word deur die ligte blokkies aangedui.
Formele assesseringsaktiwiteite: word deur die donker 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

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Bespreek persoonlike idees en gevoelens
oor temaonderwerpe.

2

Bespreek vakansiedae en ander spesiale
dae

Onderwerpe
3

Ek en ander
Almal is spesiaal
Wat het ons nodig om te leef
Gesonde leefwyse

HERSIENING

Roetines

Natuurwetenskapkonsepte: lewe en
leefwyse (Week 7, 8, 9), materie en
materiale (Week 7,8), planeet aarde en
ander hemelliggaame (Week 7).

3

Wetenskaplike prosesvaardighede:
die proses van navrae wat waarneming
behels (Week 7, 8), vergelyking (Week 7, 8),
klassifisering (Week 7, 8), eksperimentering
(Week 6) en kommunikasie (Week 8).

4

Tegnologiese prosesvaardighede:
ondersoek (Week 7), ontwerp (Week
5), maak (Week 5), evalueer (Week 5),
kommunikeer (Week 5).

PSW
1

Sosiale en emosionele gesondheid

2

Verhoudings met ander

3

Verhouding met die omgewing

4

Waardes en houdings

VISUELE KUNSTE

1

1

10
HERSIENING

2

HERSIENING

Sosiale wetenskapkonsepte: bewaring
(Week 8, 9), oorsaak en gevolg (Week
9), plek (Week 3, 4) verhoudings en
interafhanklikheid, (Week 2, 3) diversiteit en
individualiteit (Week 2, 5, 6).

HERSIENING

1

HERSIENING

Sleutelkonsepte en vaardighede

10

Verf of teken prente.
Bespreek primêre en sekondêre kleure.

2

Ontwerp patrone deur geometriese vorms
te gebruik.
Bespreek ritme en herhaling.

3D-ONTWERPE
3

144

Beplan en bou items.

HERSIENING

1

HERSIENING

2D-ONTWERPE

ASSESSERING

UITVOERENDE KUNSTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Interakitiewe storievertellingsaktiwiteite

IMPROVISEER EN INTERPRETEER
4

Skep kort toneelstukke wat op ’n gepaste
onderwerp gebaseer is, fokus op die
storielyn.

5

Deur middel van mimiek, beeld
verskillende gevoelens, tonele en karakters
uit.

6

Skep gepaste karakters: dui verskille tussen
karakters en die karakters se standpunte in
kort toneelstukke aan.

7

Ontdek gepaste tempo en dinamika.

8

Leer die bewegings van ’n Suid-Afrikaanse
liedjie of dans aan.

LIGGAAMSOPVOEDING
1

Beweging
Speel ’n inheemse speletjie.

2

Perseptueel-motories
Gooi en vang boontjiesakkies.
Gooi en slaan balle in pare.

3

Ritme
Spring oor parallelle toue.

4

Koördinasie
Gooi boontjiesakkies na ’n maat.
Leerders staan agter mekaar en gee die bal
onder deur die bene aan.

5

Balans
Beheer, koördinasie en balanseeroefeninge

5

Ruimtelike oriëntasie
Strek en krul – maak liggaam so groot
en so klein moontlik, so lank en so kort
moontlik.

7

Lateraliteit
Stel aktiwiteite bekend wat die niedominante liggaamsdele gebruik, arms en
bene.

1

HERSIENING

3

1

10

HERSIENING

Lokomotoriese en nie-lokomotoriese
bewegings

10

HERSIENING

2

HERSIENING

Sing liedjies met verskillende toonsterkte –
hard en sag; vinnig en stadig.
Vertolk ’n liedjie met aksies.

HERSIENING

1

HERSIENING

KREATIEWE SPELETJIES EN VAARDIGHEDE
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AK EN PSW Assesseringsrubrieke en Kontrolelyste
AK/PSW Formele Assesseringsaktiwiteit 1: Pas woorde met prente
Week 6 Dinsdag

Punte: 5

LAB bladsy 90, OG bladsy 84
1 punt vir elke korrekte antwoord:
1. lens
2. bril
3. teleskoop
4. vergrootglas
5. mikroskoop
AK/PSW Formele Assesseringsaktiwiteit 2: Klassifiseer kosse
Week 7 Dinsdag

Punte: 10

LAB bladsy 113, OG bladsy 98
1 punt vir elke korrekte antwoord:
Daaglikse kosse: spinasie, vis, pap, melk, appel;
Af-en-toe-kosse: skyfies, gaskoeldrank, stokkielekker, oliebol, roomys
AK/PSW Formele Assesseringsaktiwiteit 3: Klassifiseer gesonde gewoontes
Week 8 Dinsdag

Punte: 5

LAB bladsy 128, OG bladsy 112
1 punt vir elke korrekte antwoord:
Rooi: Drink gaskoeldrank, Eet baie lekkers;
Groen: Eet vrugte en groente, Borsel jou tande, Was jou hande nadat jy die toilet gebruik het
KLASKAMERWAARNEMING: PSW Waarneming van leerders gedurende

Punte: 10

Week 1-9
Die leerder:
1.
2.
3.
4.

Luister aandagtig gedurende lesse.
Neem deel aan besprekings.
Maak beurte en deel.
Bespreek eie gevoelens en
gedagtes.
5. Is bedagsaam teenoor ander
leerders.

2

4

6

8

Voldoen Voldoen aan Voldoen aan Voldoen aan Voldoen
aan al 5 die
4 van die
3 van die
2 van die
aan 1
maatstaf. maatstawwe. maatstawwe. maatstawwe. maatstawwe.

KLASKAMERWAARNEMING: AK

Punte:5

Weeks 1–9
Die leerder is in staat om:

10

1

2

3

4

5

Voldoen
Voldoen aan Voldoen aan Voldoen aan Voldoen
1. Instruksies te volg.
4 van die
aan al 5 die
3 van die
aan 1
2 van die
2. Inisiatief te gebruik wanneer hul
maatstawwe.
maatstawwe.
maatstawwe.
maatstawwe.
maatstaf.
aktiwiteite voltooi.
3. Bydrae te lewer van hul eie idees
gedurende besprekings.
4. Opinies te gee oor temaonderwerpe,
bv. Hoekom klasreëls belangrik is.
5. Bewyse te lewer oor die Vind uitaktiwiteite.
Voltooiing van LAB-aktiwiteite. Waarneming van leerders gedurende

Punte: 5

Week 1-8
Die leerder het:
• Al die PSW/AK-bladsye in die LAB
voltooi.
• Alle antwoorde is korrek.
• Alle inkleur- en skryfwerk is voltooi.
Totaal
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1
Voltooi
minder
as 10%
van die
bladsye
korrek.

2
Voltooi 25%
van die
bladsye
korrek.

3
Voltooi
50% van
die bladsye
korrek.

4
Voltooi 75%
van die
bladsye.

5
Voltooi al
die bladsye
korrek.

Punte: 40

ASSESSERING
VISUELE KUNSTE Assesseringsrubrieke en Kontrolelyste
VISUELE KUNSTE Formele Assesseringsaktiwiteite 1: Teken/verf ’n prentjie van
gunstelingkosse

Punte: 5

Week 7 Dinsdag
OG bladsy 99
Die leerder is in staat om:

1

2

• Spasie te gebruik – vul
die bladsye.
• Kleur te gebruik –
gepaste kleure van kos.
• Die onderwerp te
interpreter.
• Gereedskap te gebruik
(kwaste, kryte).

Klein
tekening met
slegs een
kleur.
Tekening is
nie relevant
tot die
onderwerp
nie.
Sukkel om
gereedskap
te gebruik.

Beperkte
gebruik
van spasie
en kleur in
sommige
dele van die
prentjie.
Tekening
het min
relevansie
tot die
onderwerp.
Swak beheer
van die
gereedskap.

3
Voldoende
gebruik van
spasie en
kleur.
Tekening
is toepaslik
vir die
onderwerp.
Voldoende
gebruik van
gereedskap.

4
Goeie
gebruik
van spasie
en goeie
kombinasie
van kleure.
Tekening
is ’n goeie
interpretasie
van die
onderwerp.
Goeie
gebruik van
gereedskap.

Klaskamerwaarneming Waarneming van leerders gedurende
2

1 maatstaf
1. Al die aktiwiteite te
suksesvol
voltooi.
bemeester.
2. Om bewyse van
beplanning voor
uitvoering van aktiwiteite
te toon.
3. Gereedskap suksesvol
te gebruik – skêre,
verfkwaste, kryte,
viltpenne, gom, ens.
4. Instruksies te volg.
5. Bewyse van genot en
kreatiwiteit te toon.
Totaal

Gebruik die
volle bladsy
en meng
kleure.
Vertolking
van die
onderwerp is
uitstekend.
Gebruik die
gereedskap
doeltreffend
en met
selfvertroue.

Punte: 10

Week 1-9
Die leerder is in staat om:

5

4

6

8

10

2
maatstawwe
suksesvol
bemeester

3
maatstawwe
suksesvol
bemeester

4
maatstawwe
suksesvol
bemeester

Al 5
maatstawwe
suksesvol
bemeester

Punte: 15
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ASSESSERING
UITVOERENDE KUNSTE Assesseringsrubriek en Kontrolelys
Uitvoerende Kunste Formele Assesseringsakwiteit 1: Sing ’n liedjie hard en sag
Week 7 Donderdag

Punte: 5

OG badsy 103
Die leerder is in staat om:

1

2

3

4

5

• In groepsverband ’n
liedjie te kies.
• Die toonsterkte van die
liedjie te vertolk - hard
en sag.
• Die liedjie met
vertroue en toepaslike
bewegings op te voer.

Lewer geen
bydrae in die
groep nie.
Gebruik nie
dinamika/
toonsterkte
op gepaste
plekke nie.

Lewer baie
min bydrae in
die groep.
Sing met
die nodige
toonsterkte,
maar nie
altyd op die
gepaste
plekke nie.

Lewer
genoegsame
bydrae in
die groep by
die kies en
vertolking
van die
liedjie.
Presteer
voldoende
met meestal
korrekte
dinamika.

Werk saam
met die
groep om
liedjie te
selekteer en
te vertolk.
Aanbieding
is goed en
met korrekte
dinamika.

Werk goed in
groepsverband
om ’n liedjie te
selekteer en te
vertolk.
Aanbieding
word met
selfvertroue
en korrekte
dinamika
gedoen.

KLASKAMERWAARNEMING Waarneming van leerders gedurende

Punte: 10

Week 1-9
Die leerder is in staat om:

2

1 maatstaf
1. Deel te neem aan alle
suksesvol
lesse.
bemeester.
2. In ’n groep te werk –
beurte te neem, idees
te deel.
3. Liedjies en rympies met
aksies uit te voer.
4. Met selfvertroue
aan rolspel en
storievertelling deel te
neem.
5. Met koördinasie en
selfvertroue te beweeg
en te dans.
Totaal
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4

6

8

2
maatstawwe
suksesvol
bemeester.

3
maatstawwe
suksesvol
bemeester.

4
maatstawwe
suksesvol
bemeester.

10
Al 5
maatstawwe
suksesvol
bemeester.

Punte: 15

ASSESSERING
LIGGAAMSOPVOEDING Assesseringsrubriek en Kontrolelyste
Liggaamsopvoeding Formele Assesseringsaktiwiteit 1: Gebruik apparaat
Week 7 Donderdag

Punte: 10

OG bladsy 103
Die leerder is in staat om
te demonstreer:
• Perseptueel-motoriese
vaardighede
• Koördinasie
• Spanwerk

1
Kan nie ’n
bal gooi of
slaan nie.
Werk nie
goed saam
met maat
nie.

2

3

4

5

Kan ’n bal
slegs een of
twee maal
suksesvol gooi
en slaan.
Beperkte
kommunikasie
met maat.

Is in staat om
ongeveer die
helfte van die
kere ’n bal met
selfvertroue te
gooi en terug
te slaan.
Kommunikeer
met maat.

Is in staat
om Meestal
’n bal met
selfvertroue te
gooi en terug
te slaan.
Kommunikeer
goed met
maat.

Is in staat
om elke keer
’n bal met
selfvertroue te
gooi en terug
te slaan.
Kommunikeer
goed met
maat.

Liggaamsopvoeding Formele Assesseringsaktiwiteit 2: Beweging
Week 7 Vrydag

Punte: 10

OG bladsy 105
Die leerder is in staat om
te demonstreer:
•
•
•
•
•

Volg van instruksies
Bewegingsvaardighede
Koördinasie
Balans
Lateraliteit

1

2

3

Kan nie
instruksies
volg nie.
Koördinasie
en balans is
swak.
Is nie in staat
om niedominante
been te
gebruik nie.

Volg sommige
instruksies en
voer sommige
take uit.
Koördinasie en
balans is nie
perfek nie.

Volg die
meeste
instruksies
en kan die
meeste van die
take uitvoer.
Kan op
dominante
been
balanseer,
maar minder
goed op die
nie-dominante
been.

KLASKAMERWAARNEMING Waarneming van leerders gedurende
Week 1-9

4
Volg al die
instruksies.
Kan al die
take uitvoer
en kan ook
op sowel die
dominante
as die niedominante
been
balanseer.

5
Volg al die
instruksies
en is in staat
om al die take
goed uit te
voer.
Kan op
sowel die
dominante
as die niedominante
been
balanseer.
Punte: 10

1 punt = 1 maatstaf
1. Volg instruksies.
2. Maak beurte.
3. Werk in ’n span.
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. Warm op en koel af.
Totaal

Punte: 30

149

150
PSW Klaskamerwaarnemings Kontrolelys bl. 148
AK Klaskamerwaarnemings Kontrolelys bl. 148
Voltooiing van alle AK/PSW bladsye in die LAB
Kontrolelys bl. 148
Aanvangskennis en PSW
Visuele Kunste Assessering 1: Teken of verf gunsteling kosse
Rubriek bl. 149
Klaskamerwaarneming Kontrolelys bl. 149
Visuele Kunste
Uitvoerende Kunste Assessering 1:
Sing - harde en sagte toonsterkte Rubriek bl. 150
Klaskamerwaarneming Kontrolelys bl. 150
Uitvoerende Kunste

Week 1-9
Week 1-9
Week 1-8
Maks punt
Week 7
Week 1-9
Maks punt
Week 7
Week 1-9
Maks punt

10
5
10
5
5
40
10
15
10
15

5

Klaskamerwaarneming Kontrolelys bl. 151
Week 1-9
Maks punt

15%

10
10
10
30

Liggaamsopvoeding

LO Assessering 2: Beweging Rubriek bl. 151
Week 7

OG bl. 105

5

LO Assessering 1: Gebruik apparaat Rubriek bl. 151

40%

15%

Uitvoerende
Kunste

Week 7

Visuele Kunste

OG bl. 103

Aanvangskennis/Persoonlike en
Sosiale Welstand

OG bl. 103

OG bl. 99

AK/PSW Assessering 3: Klassifiseer gesonde gewoontes
Rubriek bl. 148

Week 8

LAB bl. 128
OG bl. 112

5
AK/PSW Assessering 2. Klassifiseer kos
Rubriek bl. 148

Week 7

LAB bl. 113
OG bl. 98

AK/PSW Assessering1: Rubriek bl. 148
Pas woorde by prente

Week 6

LAB bl. 90
OG bl. 84

Naam

Lewensvaardigheid Kwartaal 1, Puntestaat
Liggaamsopvoeding
30%

VERSION 1.0

