Welkom by Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Termyn 2
Jaar 1
Hier volg die inhoud vir die termyn
Week 1-2; Fabels
Week 3-4; Brande
Week 5-6; Eenvoudige stories
Week 7-8; Sosiale gebeure
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Eenheid 1
Week 1-2
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Luister en praat
Aktiwiteit 1
Luister na die onderwyser terwyl die woorde gelees word. Skryf die woorde in jou
werkboek en soek die engelse woord in jou woordeboekie. Skryf die engelse woord
lanks aan die afrikaanse woord.
Bv.
Afrikaans

Engels

Afrikaans

Engels

 Diere
 Water
 Byt
 Hardloop
 Volstrys
 Krokodil
 Vining
 Lang
 Nek
 Tande
 Leeun
 Stilletjies
 Vriendelik
 Verdrink
 Afgewag
 Middagete
 Rustig
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Aktiwiteit 2
1. Waaroor dink jy gaan die storie gaan?
2. Het jy al ‘n volstruis en krokodil gesien?
3. Dink jy ‘n volstruis kan vlieg?
Luister na die kort verhaal en probeer die prentjies in die korrekte volgorde plaas.

A

B

C

D
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Lees en kyk
Aktiwiteit 3
Lees die storie en omkring al die moeilike woorde. Skryf dit neer in jou werkboek.

ESMARELDA BARNARD

5

ESMARELDA BARNARD

6

Aktiwiteit 4
1. Vul die onbrekende woorde in.
Eendag is __________________ honger. Hy het lanklaas ‘n _______________
gevang. Al die ____________ weet dit en __________ver van hom af.
2. Waar of vals
2.1

Die volstruis was baie honger.

2.2

Daar was ‘n stukkie vleis in krokodil se tand.

2.3

Volstruis het krokodil vertrou.

2.4

Krokodil het volstruis gelek.

2.5

Volstruis het weggevlieg.

Skryf en aanbied
Aktiwiteit 5
Skryf drie sinne oor elke dier in die storie. Gebruik die volgende stappe.

Stap 1: Begin jou sin met “Die”
Stap 2: Noem een van die diere bv. volstruis
Stap 3: Gebruik die woorde is of gaan.
Stap 4: Gebruik ‘n byvoeglikenaamwoord of werkwoord. Bv grys,
hardloop
 Die volstruis is grys.


Die volstruis gaan hardloop.
 ‘n Sin beskryf, vertel wat gebeur of wat gedoen word.

Aktiwiteit 6
Kies een van die diere uit die storie en teken hoe jy sou gelyk het as jy die dier was.
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Taalstruktuur en konvensie
Aktiwiteit 7
Lees die klank saam die onderwyser. Hierdie is ‘n langklank.

1. Gebruik die storie op bl 5 en 6 en skryf al die woorde neer wat ‘ “aa” klank het.

2. Gebruik die storie op bl 5 en 6 en skryf 10 selfstandige naamwoorde neer.
Huiswerk
Soek woorde in die huisgenoot, koerant, tydskrif ens wat die “aa” klank in het. Knip
dit uit en bring dit skool toe. In groepe moet julle die betekenis opsoek in die
woordeboek. Kies vyf woorde en skryf dit in jul werkboek met die betekenis.
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Luister en praat
Aktiwiteit 8

Die onderwyser gaan julle indeel in groepe van twee. Julle gaan die storie van die
krokodil en volstruis in ‘n rolspel hervertel.

Rubriek
Assessering vir rolspel
Leerder:____________________

Datum:___________________________

Beskrywing van punt: 4: Uitstekend 3: Goed
2: Redelik 1: Nie op standaard nie 0: geen poging
Kriteria

Punte
4

3

2

1

Deeglike voorbereiding
Korrekte volgorde van gebeure
Korrekte karakters en eienskappe
Gesigsuitdrukkings en lyftaal gepas/voldoende
Toon begrip van teks
Totaal:

/20
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Lees en kyk
AKtiwiteit 9
In julle lees groepies lees die volgende teks saam en dan alleen. Elke lid moet die
teks lees en aandui hoeveel woorde elke een in 2 min kon lees. Gebruik die rubriek
wat die onderwyser vir julle gaan gee.

Die lewe van ‘n krokodil uit se mond vol tande
Julle sou nou dink ek geniet dit om heeldag so te lê en bak in

die Afrika son. Maar in werklikheid is ek baie verveeld. Die
water is ook net so lekker om in te swem totdat daar te veel
kseekoeie my plek in die rivier kom oorneem.

46

Dan moet ek nie eers praat van die vleis en bene wat tussen
my tande vas sit nie. Dan sit ek met my mond oop sodat die
voëls dit kan kom uithaal vir my want my pote is te kort en dik.
Maar die voëls raak nou bang want die ander krokodile eet
hulle sommer.

100

Ja my stert is lank en maak dit maklik vir my om te swem, maar
dis moeilik om so te lê wanneer al die diere oor my stert val of
self op my stert trap.

135

Krokodil wees is nie altyd so lekker.

142
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Rubriek

Assessering vir voorbereide hardoplees
Leerder:____________________

Datum:___________________________

Beskrywing van punt: 4: Uitstekend 3: Goed
2: Redelik 1: Nie op standaard nie 0: geen poging
Kriteria

Punte
4

3

2

1

Deeglike voorbereiding
Klankherkenning en uitspraak
Vlotheid
Gesigsuitdrukkings en lyftaal gepas/voldoende
Toon begrip van gelese teks
Totaal:

/20
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Skryf en aanbied
AKtiwiteit 10
Gebruik die teks op bl.10 en voltooi die kopkaart hieronder.

Die water

Krokodil

Sy stert

Vleis en bene
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Taalstruktuur en konvensies
Aktiwiteit 11
Lees die woorde saam jou onderwyser.

1. Gebruik die storie op bl.10 en skryf al die woorde neer wat die “ee” klank het.
2. Kies twee woorde en maak sinne met elke een.

Aktiwiteit 12
Selfstandige naamwoorde
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1. Plaas die volgende selfstandige naamwoorde onder die korrekte table.

krokodil
rivier

stert
Afrika

Eiename

seekoei
pote

tande
diere

Soortname

sy
mond

voêl
vleis

Versamelname
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Eenheid 2
Week 3-4
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Luister en praat
Aktiwiteit 13
Kyk na die prenrjies.
1. Waaroor dink jy gaan die koerant berig gaan?
2. Wat dink jy gaan gebeur deur na die titel te kyk?
3. Dink jy die berig het ‘n goeie einde of slegte einde?

Hond lei brandweermans na bang kind
Heraldblou
Magaliesburg
Dit was op 23 Februarie 2020 wat ‘n
huisgesin met ‘n reuse skok besef dat
hulle huis aan die brand is. Die Botha
gesin het heerlik geslaap en omstreek
23:40 het die geblaf van hulle gesins-

Bo: Johan Mulder, Michael Smith en Max.
Die twee brandweer mans wat Jaco saam
Max gevind het.

hond Mr Ben Botha wakker gemaak. Dit is op daardie oomblik wat hy dadelik besef
het hulle lewens is in gevaar. Hy het dadelik sy vrou wakker gemaak en gesê sy moet
dadelik die kinder kry en by die slaap kamer se skuif deur uitgaan. Mr Ben Botha het
dadelik die brandweer geskakel en alarm knoppie gedruk.
Met verligtng het die brandweer binne minute gearriveer. Ongelukkig kon Mev Botha
nie by haar seun se kamer Jaco in kom asgevolg van die vuur voor sy deur nie. Die
brandweemans het die huis ingestap opsoek na die seun maar die rook was baie dik.
Die hond, Max, het ingehardloop en die brandweermans gelei tot waar die seun is.
Die brandweermans het Jaco binne in sy kas gevind waar hy geskuil het van die vuur
en rook af. Jaco was onmiddelik hospitaal toe geneem en op suurstof geplaas. Max
mag saam die ambulaans gery het. Mnr Abrham Maslubi Kaptein van Magalies
brandweer verneem die huis was opsetlik aan die brand gesteek en dat die polisie
verder ondersoek sal doen. Die gesin is net verlig dat hulle almal hierdie aaklige
ervaaring oorleef het.
-Meryke Nortjie
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Aktiwiteit 14
Luister na die berig en bespreek in julle groepe wat dink julle is die stappe om te
volg in die geval van ‘n brand.

Ingeval van ‘n vuur
Rescue/ Red
Probeer soveel moontlik
mense na ‘n veilige area neem

Alarm/Alarem
Maak ander bewus van die
brand deur die alarm te
gebruik.

Contain/ Beperk
Probeer die vuur beperk
deur enige deure toe te
maak.

Extinguish/ Blush
Probeer die vuur blus as jy
die korrekte toerusting en
vaardighede het.

1. Noem die vier stappe wat gevolg moet word as daar ‘n vuur uitbreek.
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Lees en kyk
AKtiwiteit 15
Lees die teks in jul groepe en beantwoord die vrae.

Hond lei brandweermans na bang kind
Heraldblou
Magaliesburg
Dit was op 23 Februarie 2020 wat ‘n
huisgesin met ‘n reuse skok besef dat
hulle huis aan die brand is. Die Botha
gesin het heerlik geslaap en omstreek
23:40 het die geblaf van hulle gesins-

Bo: Johan Mulder, Michael Smith en Max.
Die twee brandweer mans wat Jaco saam
Max gevind het.

hond Mr Ben Botha wakker gemaak. Dit is op daardie oomblik wat hy dadelik besef
het hulle lewens is in gevaar. Hy het dadelik sy vrou wakker gemaak en gesê sy moet
dadelik die kinder kry en by die slaap kamer se skuif deur uitgaan. Mr Ben Botha het
dadelik die brandweer geskakel en alarm knoppie gedruk.
Met verligtng het die brandweer binne minute gearriveer. Ongelukkig kon Mev Botha
nie by haar seun se kamer Jaco in kom asgevolg van die vuur voor sy deur nie. Die
brandweemans het die huis ingestap opsoek na die seun maar die rook was baie dik.
Die hond, Max, het ingehardloop en die brandweermans gelei tot waar die seun is.
Die brandweermans het Jaco binne in sy kas gevind waar hy geskuil het van die vuur
en rook af. Jaco was onmiddelik hospitaal toe geneem en op suurstof geplaas. Max
mag saam die ambulaans gery het. Mnr Abrham Maslubi Kaptein van Magalies
brandweer verneem die huis was opsetlik aan die brand gesteek en dat die polisie
verder ondersoek sal doen. Die gesin is net verlig dat hulle almal hierdie aaklige
ervaaring oorleef het.
-Meryke Nortjie
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1. Gebruik die teks op bl.17 en pas die woorde by die korrekte prentjie.

brandbluser

hond

brand

brandweerman

brandweerwae

a
b

c

d

e
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Skryf en aanbied
Aktiwiteit 16
Lees die teks weer en beantwoord die vrae wat volg.

Hond lei brandweermans na bang kind
Heraldblou
Magaliesburg
Dit was op 23 Februarie 2020 wat ‘n
huisgesin met ‘n reuse skok besef dat
hulle huis aan die brand is. Die Botha
gesin het heerlik geslaap en omstreek
23:40 het die geblaf van hulle gesins-

Bo: Johan Mulder, Michael Smith en Max.
Die twee brandweer mans wat Jaco saam
Max gevind het.

hond Mr Ben Botha wakker gemaak. Dit is op daardie oomblik wat hy dadelik besef
het hulle lewens is in gevaar. Hy het dadelik sy vrou wakker gemaak en gesê sy moet
dadelik die kinder kry en by die slaap kamer se skuif deur uitgaan. Mr Ben Botha het
dadelik die brandweer geskakel en alarm knoppie gedruk.
Met verligtng het die brandweer binne minute gearriveer. Ongelukkig kon Mev Botha
nie by haar seun se kamer Jaco in kom asgevolg van die vuur voor sy deur nie. Die
brandweemans het die huis ingestap opsoek na die seun maar die rook was baie dik.
Die hond, Max, het ingehardloop en die brandweermans gelei tot waar die seun is.
Die brandweermans het Jaco binne in sy kas gevind waar hy geskuil het van die vuur
en rook af. Jaco was onmiddelik hospitaal toe geneem en op suurstof geplaas. Max
mag saam die ambulaans gery het. Mnr Abrham Maslubi Kaptein van Magalies
brandweer verneem die huis was opsetlik aan die brand gesteek en dat die polisie
verder ondersoek sal doen. Die gesin is net verlig dat hulle almal hierdie aaklige
ervaaring oorleef het.
-Meryke Nortjie
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Beantwoord die volgende vrae.
1. Wat is die opskrif van die berig?
2. Wie het die berig geskryf?
3. Wanneer het dit gebeur?
4. Waar het die vuur uitgebreek?
5. Hoelaat het die man wakker geword?
6. Wie is almal betrokke?
7. Wie het die brandweermans gehelp?
8. Waar het hulle die seun gevind?
9. Wie is die mans in die foto? Noem hul name.
10.Wat het die hond gedoen?
11.Waarheen was die seun geneem?
12.Wat sou jy doen in so situasie?
Huiswerk
Vind uit wat is die nood nommers van ons land. Skryf die nommer asook die
nooddiens.
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Taalstruktuur en konvensies
Aktiwiteit 17
Lees die woorde saam die onderwyser.

1. Gebruik die koerant berig op bl.19 en skryf al die woorde neer wat die “oo”
klank het.
2. Kies twee woorde en skryf sinne met elke woord.
Aktiwiteit 18
Hoofletters
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a. Skryf die volgende sinne oor en vul in die hoofletters waar nodig.
1. die brandweer was vinning in viljoen straat.
2. Kaptein dawie lubbe en sy span het almal kon red.
3. in pretoria het ‘n skool byna afgebrand.
4. Almal het by helen joseph hospitaal herstel.
5. pro-practicum skool het ‘n baie goeie noodplan.

b. Skryf die dae van die week.
c. Skryf die maande van die jaar.

Huiswerk
Skryf die verjaarsdae van die mense wat saam jou bydie huis bly. Skryf hulle name
en dan hulle verjaarsdae.
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Luister en praat
Aktiwiteit 18
Luister na die verduideliking van die onderwyser oor die kaart.
1. Waar is die skool?
2. In watter straat is die skool?
3. In watter area is die skool gelee?
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Lees en kyk
Aktiwiteit 19
Gebruik die kaart op bl. 24 en werk in groepe om die volgende vrae te voltooi. Werk
vanaf die rooi kol.
Onderstreep die korrekte antwoord.
1.
2.
3.
4.
5.

Die skool is noord /suid vanaf die rooi kol.
Die skool is in Luipaard / Commissioner straat.
Pulley/ Protea straat is agter die skool.
Van wyk straat is wes/noord van die rooi kol.
Dui op die kaart die roete vanaf die rooi kol na die skool.
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Skryf en aanbied
Aktiwiteit 20
Kyk na die verskillende tye in Afrikaans. Skryf dan sinne oor en onderstreep die
korrekte woord.
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Hede tyd na verlede tyd

a. Verlede tyd
1.
2.
3.
4.

Mpho het in die noord van Krugersdorp bly/gebly.
Kgotso gaan / is na die suide van die Kaap.
Neo is / was baie moeg na hulle getrek het.
Kabelo moet/moes elke dag na die weste van die dorp loop/geloop.

b. Hede tyd
1.
2.
3.
4.

Basimane gaan/ haardloop baie ver.
Jeffery was /is nou besig met sy roete in die ooste.
Obakeng kon/kan maar na die suide van die skool stap.
Dawid wou/wil na die noorde van Suid-Afrika gaan.

c. Voltooi die volgende sinne deur die hoofletters in te vul waar nodig.
1.
2.
3.
4.

dekker straat is vier bloke vanaf die skool.
Die naaste straat aan die skool is flemming straat.
mbali woon in tanner straat.
Braden botha en brian de Jager loop in luipaard straat af.
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Eenheid 3
Week 5-6
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Luister en praat
Aktiwiteit 21
Luister na die volgende twee stories en bespreek die vrae in jul groepe.
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Bspreek die vrae.
1. Dink julle die skrywer van die eerste berig hou van honde? En die skrywer van
die tweede berig? Hoekom dink julle so.
2. Dink julle dis die brandweer se werk om diere te red? Hoekom dink julle so?
3. Dink julle die hond in die tweede berig het ‘n regverdige straf gekry? Gee rede
vir jou antwoord.
4. Is dit ndig da tons regters en howe het in ons samelewing? Hoekom?
5. Watter ervaaring het julle al met “stout” diere gehad? Vertel die klas daarvan.
6. Is dit altyd diere wat stout is, of is dit die mense wat stout is en die diere nie
reg behandel nie? Wat dink julle?

ESMARELDA BARNARD

30

Lees en kyk
Aktiwiteit 22
Lees die artikel weer en omkring al die moeilike woorde. Skryf die woorde oor in jou
werkboek asook die betekenis.
Aktiwiteit 23
Berei een van die artikels voor en lees dit aan die onderwyser.

Rubriek
Assessering vir voorbereide hardoplees
Leerder:____________________

Datum:___________________________

Beskrywing van punt: 4: Uitstekend 3: Goed
2: Redelik 1: Nie op standaard nie 0: geen poging
Kriteria

Punte
4

3

2

1

Deeglike voorbereiding
Klankherkenning en uitspraak
Vlotheid
Gesigsuitdrukkings en lyftaal gepas/voldoende
Toon begrip van gelese teks
Totaal:

/20
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Skryf en aanbied.
Aktiwiteit 24
Dagboek inskrywing
‘n Dagboek is waarin jy elke dag skryf wat het op die dag gebeur, hoe jy gevoel het
en wat jy vir more verwag.
Gebruik die voorbeeld hieronder om jou dagboek inskrywing te voltooi.

24 April 2020
Liewe dagboek
Vandag was ‘n baie lekker dag. Ons het ‘n verrassings gekry van die skool.
AL die kinders moes op die bloke aantree In hulle klasse. Ons het gedink ons het
moeilikheid maar toe hoor ons ‘n roomys karretje.
Almal het ‘n heerlike roomys kry van hul keuse van sjokolade, caramel of
bubblegum.
Ek het baie spesiaal en baie gelukkig gevoel. DIt het my laat voel dat die skool
ons baie life het en baie omgee.
Ek sien uit na more want die hoof gesê daar is ‘n verrassing vir die ander leerders
wat die hele kwartaal soet is en hardwerk

Stappe.
 Maak eers ‘n kopkaart
 Skryf jou eertse poging
 Laat die onderwyser dit nagaan.
 Skryf jou finale poging
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Taalstruktuur en konvesie
Aktiwiteit 25

Voltooi die table deur die korrekte werkwoord in die verlede tyd vorme te skryf.
Hede tyd

Verlede tyd

werk
loop
red
skop
lees
dink
skryf
3. Lees die volgende woorde saam die onderwyser.

a. Omkring al die woorde wat ‘n “uu” klank het in die volgende teks.
Daar het ‘n groot vuur begin op die plaas. Dit het in die skuur gebrand
terwyl die koeie daar binne was. Die muur van die skuur het baie erg
verbrand en omgeval teen die burman se heining. Dit so uur geneem vir die
brandweer om optedaag en sowat 3 ure geduur voor die vuur geblus is. Die
suurlemoen bome het niks oorgekom asook die koeie nie.
b. Kies twee van die woorde en maak sinne met elk een.
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Luister en praat
Aktiwiteit 26
Luister na die storie en plaas die prentjies by die korrekte opkrif.

mandjie
ouma

byl
woud

huis
houtkapper

wolf
ouma

blomme
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Aktiwiteit 27
Deur na die prentjies te kyk. Maak julle eie storie op. Die onderwyser sal begin en
elke leerder kry ‘n beurt om ‘n sin by te voeg. Wees kreatief.
Lees en kyk
Aktiwiteit 28
1. Lees die storie saam die onderwyser. Omkring al die moeilike woorde. Skryf
die woorde asook die betekenis in jou werkboek.

Sy was nie ‘n bang dogter nie maar het
geweet daar is ‘n wolf wat soms kanse vat.
Oppad na haar ouma toe sien sy die wolf
teen ‘n boom staan. “Waarheen is jy oppad?”
vra die wolf. “Ek mag nie met vreemdelinge
praat nie” het rooikappie gesê. “Ag toe stap
hierdeur die woud die pad is baie korter” sê
die wolf. Maar Rooikappie het besluit om op
die paadjie te bly en nie deur die woud te
stap nie.
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Die wolf het geweet sy gaan na haar ouma toe en het dadelik die
kortpad deur die woud gevat na haar ouma se huis. Toe wolf by
die ouma se kom het hy haar so laat skrik dat sy sommer uitgepaas
het en haar in die klerekas toe gesluit. Die wolf het ouma se
slaapklere en kappie aangetrek en in die bed geklim.
Rooikappie het by haar ouma se huis aangekom. “Ouma, ouma. EK
is hier.” “In die bed my kind” het die wolf in ‘n fyn stemmetjie
geantwoord.
Rookappie het na die kamer gegaan. “Sjoe ouma waarom is ouma se
ore so groot?: :Om jou beter te kan hoor my kind.” Waarom is
ouma se oë so groot?” “Om jou beter te kan sien my kind. “Waarom
is ouma se tande so groot?” “Om jou vinniger op te vreet!”

2. In groepe, hervertel die storie deur dit te rolspel voor die klas
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Skryf en aanbied
Aktiwiteit 29
Gebruik die storie op bl.35 om die volgende vra te beantwoord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Noem die karakter in die storie.
Waar het die storie gebeur?
Waarheen was sy oppad?
WIe het sy lanks die pad gekry en wat wou hy weet?
Waarom het sy nie met hom gepraat nie?
Wie was in die klerekas wegesteek en waarom?
Wat wou die wolf met rooikappie doen?
WIe het haar kom red en hoe?
Dink jy die wolf sal hulle nou uitlos? Waarom

10.Hervertel die storie in 5 sinne.
Huiswerk
Kies een van die karakter en skryf drie sinne oor die karakter.

Taalstruktuur en konvensie
Aktiwiteit 30

Gebruik die storie op bl. 35 om die vra te voltooi.
1.
2.
3.
4.

Skryf al die werkwoorde neer.
Skryf al die selfstandige naamwoorde neer.
Skryf al die byvoeglike naamwoorde neer.
Skryf twee vraag woorde neer.

Skryf die volgende sinne in verlede tyd.
1.
2.
3.
4.
5.

Die wolf is baie honger.
Rooikapper stap deur die mooi woud.
Die houtkapper kap die hout sodat hy vuur kan maak.
Ouma is baie siek.
Die mandjie is vol heerlike kos vir ouma.
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Teenoorgesteldes
Aktiwiteit 31
Teenoorgesteldes is woorde wat ‘n ander betekenis het. Kyk na die voorbeelde
hieronder.

Skryf die teenoorgestelde vorm van die volgende woorde.
Woorde
Ouma
diep
groot
toe
nader
kortpad
vinnig

Teenoorgesteldes
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Eenheid 3
Week 7-8
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Luister en praat
Aktiwiteit 32
Luister na die storie en bespreek in groepe die volgende vrae.
1.
2.
3.
4.

Dink julle Uli is ‘n boelie? Hoekom?
Dink julle Petra is bang vir Uli? Hoekom
Wat dink julle moet die onderwyser doen?
Sal jy jou werk oordoen wanneer iemand ‘n streep deur dit trek?

Bepreek in julle groepe wat boelie is en hoe julle dit kan rapporteur en hanteer.
Maak ‘n plakkaat om boelie te bekamp.
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Lees en kyk
Aktiwiteit 33
Lees die storie saam die onderwyser en omkring die moeilike woorde. Skryf dit neer
asook die betekenis.
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Skryf en aanbied
Aktiwiteit 34
Gebruik die prentjies en skryf ‘n sin oor elke prentjie.Gebruik emosies en
beskrywende woorde.

A

B

D

C

E
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Taalstrukttur en konvensies
Aktiwiteit 35

a. Voltooi die sinne deur die teenoorgestelde vorm van die woord in dikskrif te
vervang. Gebruik die woorde in die blok hieronder.

lelik
lank

dik
hard

vet
toe

kwaai
slim

misluk
lui

1. Die boek waarink ek skryf is baie din.
2. Die seun stamp Petra sag.
3. Ons kwaai juffrou is altyd laat vir klas.
4. Sinovuyo is ‘n baie flukse seun.
5. Ek sit by ‘n kort tafelbank in die klas.
6. Daardie seun is te maer vir hoogspring.
7. Uli is ongelooflik vriendelik met al die kinders.
8. Die hoof maak die deure oop in die saal.
9. Daar is mooi blomme op juffrou se tafel.
10.Ons dink die juffrou is altyd dom wanneer ons afskryf.

b. Kies vyf woorde uit die teks en skryf die woord asook die teenoorgesteldvorm.
c. Maak sinne met twee van die woorde.

AMPER
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Luister en praat
Aktiwiteit 36
Tyd om ‘n speletjie te speel.
1. Luister na die verduidelik van ‘n voorsetsel.
2. Luister na die instruksies.
Die onderwyser het voorsetsels in ‘n hoed. Elke leerder gaan ‘n beurt kry om ‘n
voorsetsel te trek. Die leerder moet dan die voorsetsel mimiek. Die leerders in
dieklas moet raai watter voorsetsel dit is.

Rubriek

Assessering vir mimiek
Leerder:____________________

Datum:___________________________

Beskrywing van punt: 4: Uitstekend 3: Goed
2: Redelik 1: Nie op standaard nie 0: geen poging
Kriteria

Punte
4

3

2

1

Deeglike voorbereiding
Bewings is gepas
Bewegings is eenvoudig
Gesigsuitdrukkings en lyftaal gepas/voldoende
Toon begrip van voorsetsels
Totaal:

/20
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Lees en kyk
Aktiwiteit 37

Lees die storie saam die onderwyser. Omkring al die voorsetsels, byvoeglike naam
woorde en selfstandige naamwoorde. Skryf dit oor in jou boek deur ‘n table op te
trek.
Bv.
voorsetsels
in

Selfstandige
naamwoorde
bed

Byvoeglike
naamwoorde
groot

Boelies leer hul les
DIt was die laaste dag van skool voor die winter
vakansie. Ons was almal in die groot saal terwyl Sarel op
die hoë verhoog gestaan het saam die hoof. Die ander
leerders het op die trappe lanks die bruin muur gesit.
My oulike juffrou het tussen my en Sipho gesit. Die hoof
het die grys mikrofoon onder die tafeltjie uitgehaal en
aangeskakel. Met ‘n diep stem het die hoof aan ons
verduidelik dat Sarel bo op die verhoog staan omdat hy al
die boelies in die skool gaan uitwys.
Na so tien leerders geroep is om buite onder die reuse
boom te staan want hulle is die skool se boelies het die
res van ons op die platiek stoele gaan sit en kon ons
heerlik fliek kyk met klein pakkies springmielies.
Die boelies moes al die papier in en om die mooi tuine
van skool optel. Asook drie massive sentrums skoon maak.
EK hoop hulle het hulle les geleer.
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Skryf en aanbied
Aktiwiteit 38
Skryf die voorsetsel lanks aan die prentjies. Maak ‘n sin met die prentjie deur die
voorsetsels te gebruik.
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Taal struktuur en konvensie
Aktiwiteit 39

1. Soek vyf prentjies en plak dit in jou boek. Skryf die voorsetsel by elke prentjie
en maak sinne met elke een.
2. Soek vyf werkwoorde uit die storie en maak sinne met elke woord.
3. Soek vyf selfstandigenaamwoorde en maak sinne met elke woord.
Boelies leer hul les
Dit was die laaste dag van skool voor die winter
vakansie. Ons was almal in die groot saal terwyl Sarel op
die hoë verhoog gestaan het saam die hoof. Die ander
leerders het op die trappe lanks die bruin muur gesit.
My oulike juffrou het tussen my en Sipho gesit. Die hoof
het die grys mikrofoon onder die tafeltjie uitgehaal en
aangeskakel. Met ‘n diep stem het die hoof aan ons
verduidelik dat Sarel bo op die verhoog staan omdat hy al
die boelies in die skool gaan uitwys.
Na so tien leerders geroep is om buite onder die reuse
boom te staan want hulle is die skool se boelies het die
res van ons op die platiek stoele gaan sit en kon ons
heerlik fliek kyk met klein pakkies springmielies.
Die boelies moes al die papier in en om die mooi tuine
van skool optel. Asook drie massive sentrums skoon maak.
EK hoop hulle het hulle les geleer.

ESMARELDA BARNARD

47

