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Skryftake:  
Grade 4 en 5 EAT

Deur:Ina Bornman, Laerskool Kenridge

Skryf instruksies om pannekoek te bak
•  Ons wil pannekoek bak, maar die bestanddele en toerusting is deurmekaar. Sorteer dit uit en 

skryf dit netjies onder die twee opskrifte: TOERUSTING en BESTANDDELE.
•   Die METODE is ook ’n deurmekaarspul. Die eerste vyf stappe moet jy in die regte volgorde 

oorskryf. Van stap 6 af is die sinskonstruksie verkeerd. Skryf elke stap reg neer.

•   Vir die laaste twee stappe word slegs ’n sleutelwoord vir elke stap gegee. Skryf die stappe self 
neer.

•   Voeg ’n illustrasie by.

Vaardighede Punte

Uiteensetting:
•  Opskrifte: Bestanddele Toerusting Metode
•  Metode is genommer van 1 tot 12
•  Illustrasie
•  Naam vir die resep
•  Die resep vorm ’n netjiese eenheid

____/1
____/1
____/1
____/1
____/1

Taal:
•  Sinskonstruksie is korrek. Elke stap begin met ’n werkwoord en is in die 

teenwoordige tyd. ____/6

Leestekens:
•  –½ vir elke punt, komma of hoofletter wat uitgelaat of verkeerd gebruik is. ____/2

Spelling:
•  Korrekte spelling (–½ vir elke fout) ____/2

Inhoud:
•  Korrekte volgorde van die instruksies (–1 vir elke sin wat nie in die korrekte 

volgorde is nie).
•  Al die bestanddele en toerusting wat gebruik word, is korrek gelys.
•  Die laaste twee stappe is sinvol en rond die resep af.

____/6
____/2
____/2

Totaal: ____/25 Opvoeder: __________ Datum: _______
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Die BESTANDDELE en TOERUSTING is deurmekaar, skryf dit onder die korrekte opskrif in jou 
werkboek.

BESTANDDELE of TOERUSTING

mengbak 1 eier klitser kaneelsuiker

spaan meetkoppies 125 ml melk

2 ml olie 250 ml meel pan 1 ml sout

Hierdie eerste vyf stappe in die METODE is nie in die korrekte volgorde nie.
Skryf die stappe in die regte volgorde onder die opskrif METODE. Nommer die ier stappe van 1 tot 5.

•  Skep drie eetlepels meel op ’n keer by die eiermengsel en klits die mengsel elke keer totdat daar 
nie meer klontjies is nie.

•  Gooi die olie in die pan en laat dit op die plaat warm word.

•  Klits die eier, die melk, water en sout baie goed met die eierklitser in die mengbak.

•  Draai die pan sodat die hele boom met olie gesmeer is.

•  Skakel die stoofplaat aan op hoë hitte.

Die volgende stappe moet jy korrek oorskryf. Die sinskonstruksie is verkeerd. Onthou as jy instruksies 
gee is dit in die teenwoordige tyd en die sin begin met ’n werkwoord.

6.  in jou sterkste hand/hou die warm pan/in die middel van die pan/en gooi die beslag/met jou 
ander hand

7. die hele bodem van die pan bedek/kantel die pan/vinnig in alle rigtings/sodat die beslag

8. en wag totdat/plaas die pan/die randjies droog word/op die warm plaat

9. in die pan/versigtig met die spaan op/lig die pannekoek

10. en keer dit om/vir nog ’n minuut/bak die pannekoek

Die volgende twee stappe moet jy self neerskryf. Slegs die sleutelwoord vir elke stap word verskaf.

11. kaneelsuiker

12. vurk
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Memorandum
TOERUSTING BESTANDDELE

1 mengbak
klitser
spaan
meetkoppies
pan

1 eier
125 ml melk
125 ml water
1 ml sout
250 ml meel
2ml olie
kaneelsuiker

METODE

1. Klits die eier, die melk, water en sout baie goed met die eierklitser in die mengbak.

2. Skep drie eetlepels meel op ’n keer by die eiermengsel en klits die mengsel elke keer totdat 
daar nie meer klontjies is nie. 

3. Skakel die stoofplaat aan op hoë hitte.

4. Gooi die olie in die pan en laat dit op die plaat warm word.

5. Draai die pan sodat die hele boom met olie gesmeer is.

 6. Hou die warm pan in jou sterkste hand en gooi die beslag met jou ander hand in die 
middel van die pan.

7. Kantel die pan vinnig in alle rigtings sodat die beslag die hele bodem van die pan bedek.

8. Plaas die pan op die warm plaat en wag totdat die randjies droog word. 

9. Lig die pannekoek in die pan versigtig met die spaan op en keer dit om.

10. Bak die pannekoek vir nog ’n minuut.

11. Strooi kaneelsuiker oor die pannekoek./Strooi kaneelsuiker oor elke pannekoek.

12. Rol die pannekoek met ‘n vurk op en bedien.
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Skryf ’n dialoog
Gebruik ’n sprokie of ’n gedeelte van ’n sprokie en skryf dit oor in dialoogvorm. Jy mag jou verbeelding 
gebruik om die sprokie te verander. Wees kreatief! Gee vir elke karakter ten minste drie spreekbeurte.

 (100 tot 120 woorde)

WENKE vir die skryf van die dialoog:

•  ’n Gesprek tussen twee of meer mense. Vir hierdie taak → nie meer as drie karakters nie.

•  In direkte rede geskryf met geen aanhalingstekens nie.

•  Spreker se naam teen die kantlyn en deur ’n dubbelpunt gevolg.

•  Ekstra reël oopgelaat na elke spreker sodat dit maklik is om dialoog te lees.

•  Bykomende inligting, soos ’n hoes of harde slag word tussen hakies geskryf.

•  Leestekens soos ’n uitroepteken of vraagteken kan gebruik word om oortuigend te klink.

Vaardighede Punte

Uitleg:
•  Name aan die linkerkant met dubbelpunte.
•  Ekstra reël oopgelaat na elke spreekbeurt.
•  Geen aanhalingstekens nie.
•  Netheid → netjies ondermekaar; ordelik; maklik om te lees.

____/1
____/1
____/1
____/2

Inhoud:
•  Ten minste twee karakters en maak gebruik van bykomende inligting.
•  ’n Goeie, kreatiewe storielyn met intrige/spanning.
•  Algemene indruk: Dit sal moontlik wees om hierdie dialoog op te voer.
•  Elke spreekbeurt is ’n reaksie op die vorige spreekbeurt.

____/2
____/5
____/1
____/2

Taal en Sinsbou, Spelling, Leestekens en Hoofletters:
•  Geen taal-, spelling-, leesteken of hoofletterfoute in die skryfstuk nie. (5)
•  5 of minder taal-, spelling-, leesteken- of hoofletterfoute in die skryfstuk. (4)
•  6–8 taal-, spelling-, leesteken- of hoofletterfoute in die skryfstuk. (3)
•  9–11 taal-, spelling-, leesteken- of hoofletterfoute in die skryfstuk. (2)
•  Meer as 11 taal-, spelling-, leesteken- of hoofletterfoute in die skryfstuk. (1) ____/5

Totaal: ____/20 Opvoeder: __________ Datum: _______



13KLASGIDS LAERSKOOL | JANUARIE 2018

Graad 4–6

Skryf ’n legende
Luister aandagtig terwyl jou onderwyser die legende !Xeisib en die Volstruis se vuur in die klas voorlees.

!Xeisib en die Volstruis se vuur
In die ou dae, toe die diere ook nog mense was, het die mense nie geweet wat vuur is nie. Hulle 
het hul kos rou geëet en in die donker geslaap. Net Volstruis het vuur geken, maar hy het dit vir 
homself gehou en onder sy vlerk weggesteek.

Eendag loop !Xeisib in die veld. Hy sien iets blink by Volstruis se werf. Hy sien Volstruis is besig om 
uintjies en veldkos oor ’n vuur te braai. Volstruis gee vir hom ook van die braaikos. Dit was vir hom 
baie lekkerder as die rou kos waaraan hy gewoond was.

Hy het huis toe gegaan en sy vrouens vertel van die vuur wat Volstruis het en die heerlike gaar kos. 
Hy het lank gedink hoe hy die vuur in die hande kan kry. Toe nooi hy Volstruis om op sy werf te 
kom dans.

Maar Volstruis dans versigtig. Hy hou al die tyd sy vlerk teen sy lyf vasgedruk met die vuur 
daaronder. “Dans tog lewendiger, Volstruis!” roep !Xeisib uit. “Hoe’s jy dan so dooierig?” Maar 
Volstruis hou sy vlerk net nog stywer teen sy lyf.

“Toe, Volstruis!” roep !Xeisib weer. “Jy is dan so ’n mooi man. Ek het jou spesiaal genooi sodat jy 
vir my vrouens kan wys hoe goed jy kan dans.” Toe sprei Volstruis sy vlerke wyd oop – en daar 
gryp !Xeisib die vuur en hardloop daarmee weg.

Volstruis kon baie vinniger hardloop as !Xeisib en haal hom sommer gou in. Volstruis was baie 
kwaad. Hy het vir !Xeisib geskop en op hom getrap. !Xeisib het soos ’n dooie bly lê. Toe Volstruis 
wegloop, staan !Xeisib op en is weer pure perd.

Hy het nie kans gesien om weer met Volstruis se 
skopvoet kennis te maak nie en het toe maar sy eie 
plan bedink om vuur te maak. Hy het ’n stokkie, 
gemaak van ’n harde hout, vinnig tussen sy hande 
bo-op ’n ander stokkie gedraai totdat dit begin 
vonkies maak. As hy droë grassies of ’n ou voëlnessie 
bo-op pak, dan vlam dit op. So het dit gekom dat die 
mense van die vroeë tyd geleer het hoe om vuur 
te maak.

Uit: Almal verstaan Afrikaans Leerderboek Graad 4, Macmillan)
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Vaardighede Punte

Beplanning:
•  Vloeidiagram → ingevul ____/1

Uiteensetting:
•  3 paragrawe met gepaste lengtes
•  Ekstra reël tussen paragrawe

____/2

Inhoud:
•  Inligting duidelik en verstaanbaar
•  Kreatief

____/5
____/1

Hoofletters en leestekens:
•  Hoofletters (–½ vir elke fout)
•  Aan die einde van ‘n sin geen punt en volgende sin nie ‘n hoofletter nie. (–½ vir 

elke fout)
•  Twee ander leestekens is gebruik. ( , ! ? )

____/1

____/1
____/1

Spelling:
•  Alle woorde reg gespel (-½ vir elke fout) ____/3

Taal:
•  Sinskonstruksie → woorde uitgelaat; verkeerde orde; lomp
•  Werkwoord (-½ vir elke fout)

____/3
____/2

Totaal: ____/20  Opvoeder: __________  Datum: _______

Gebruik die vloeidiagram en skryf die legende in jou eie woorde neer.

Merk af soos jy aan die vereistes voldoen:

₀  Ek het die vloeidiagram bestudeer.

₀  Ek het my eie sleutelwoorde ingevul sodat ek die storie kan skryf.

₀  Ek het die storie in die beplanningsboek geskryf. In die verlede tyd geskryf. Geen direkte rede 
is gebruik nie.

₀  ’n Verskeidenheid leestekens (, . ? !) is gebruik.

₀  Die legende bestaan uit 3 paragrawe. Dit het 80 tot 100 woorde in totaal.

₀  ’n Maat het my storie geredigeer.

₀  Ek het die storie netjies oorgeskryf in die Kreatiewe Skryfboek.
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’n Vloeidiagram vir ’n legende:

1. Wat is die titel van die legende?

Eerste paragraaf

 Tweede paragraaf

 Derde paragraaf

Dit is hoe dit gekom  
het dat …

!Xeisib moes toe 
maar self…

Vertel van die laaste 
ontmoeting.

Vertel van die eerste 
ontmoeting tussen die  

twee karakters.

!Xeisib wou ook daarvan  
hê en besluit om…

Beskryf die twee 
hoofkarakters.

Met watter woorde begin 
die legende?
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