
Tippie is ’n spanpoging en een van ons medewerkers en ook ’n inspirasie en bron van idees vir Tippie is Heloise van Zyl.  
Heloise het groot geword op Hanover. Sy het as klein dogtertjie reeds die straatmaatjies gehelp om te leer. 

Heloise matrikuleer aan HoËrskool Colesberg in 2003. Sy studeer B.Ed (Grondslagfase) aan die Universiteit van die 
Vrystaat. Begin in 2008 skoolgee in Bethulie. Sy het tans 12jaar en 6 maande ondervinding in graad 1 onderrig. 

Het in 2012 vir 6 maande graad 3 onderrig. Heloise werk tans as Graad 1 juffrou by Trompsburg P/S. 

Leer my lees Vlak 
2

saam met Tippie die olif
ant

Weeklikse Beplanning-idees 
Leer speel-speel lees saam met Tippie die olifant! 

Leer my lees met Tippie is meer as net oulike Afrikaanse stories.  
Tippie kan as deel van ’n holistiese eklektiese benadering gebruik word.  

Tippie sluit nou ook kurrikulumstel le en aanlynleer in! 
Voorgestelde weeklikse beplanning word saam met die Vlak 2 Kurrikulumstel en 

Curious Readers gebruik. Onthou daar is ook ’n YouTube video vir die boekie. 
Tippie sˆ dankie aan juffrou Heloise van Zyl vir die saamstel van hierdie beplanning. 



Leer my lees saam met Tippie die olifant 

Vlak 2 : Boek 1 - Tippie en die boom 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Lees

“Tippie en die boom” 
Flitskaarte: 
- lees flitskaarte: boom, 
hoog, hoor, loop, room, roos, 
voor. 
Lees Woordelys in boekie bl.19. 
Lees ook enkelvoud, 
meervoud en verkleinwoorde, 
bl.19. 
Druk 2 stel le van die 
flitskaarte op CR uit. Knip 
die flitskaarte uit. Skommel 
en speel SNAP met die 
kaarte.

Begeleide lees - Tippie en die 
boom. 

Neem die flitskaarte wat 
jy uitgeknip het en pas dit 
by die woorde in jou 
leesboekie. 

Pas jou flitskaarte by die 
prente van die kaartstel vir 
storiebegrip en kreatiewe 
skryfwerk. 

Pas die woord by die prent 
aktiwiteit op CR.

Lees hardop: Tippie en die 
boom 

Pak flitskaarte deurmekaar 
voor die kind. Vra hom om ‘n 
spesifieke flitskaart op te 
tel en ook die een wat 
daarby pas. 

Gebruik die Draaispeletjie en 
pas die prente by die regte 
woorde. 

Sigwoorde aktiwiteit op CR.

Lees hardop met fokus op 
vlotheid tydens lees: 
Tippie en die boom 

Pak flitskaarte voor leerder 
uit. Flits dan die 
kurrikulumstel se flitskaart 
prente vir die kind. Laat hy 
die woord soek en lees. 

Sit die 2 woordwiele in die 
Draaispeletjie. Soek woorde 
wat rym en lees dit hardop.

Soek die oo woorde in jou 
Persoonlike woordeboek en 
lees dit. 

Flits die kurrikulumstel se 
prente vir die kind. 
Herhaal maar flits nou die 
woorde. 

Neem die Draaispeletjie en 
sit die prente in die 
linkerkant en die sinne in die 
regterkant. Lees die sinne 
en pas dit by die regte 
prent. 

Soek die woorde bl.2 1 in jou 
leesboek.

Klanke

Bou jou eie -oo- woorde op 
die Woordbouvel le in die 
kurrikulumstel. Kyk hoeveel 
woorde jy kan bou.  

Skryf die flitskaartwoorde 
in skeerroom. 

Gebruik jou Aktiwiteitsvel le. 
Kyk na die -oo- woorde en 
skryf dit. Bou die woorde 
met speelklei. 

Neem die Woordbouvel le en 
pak dit voor die leerder uit 
met ‘n prentjie kaart in elk. 
Laat leerder die woorde bou. 

Druk die woordbou werkvel 
uit op CR, knip dit uit en 
bou jou eie  
-oo- woorde. Skryf die 
woorde op die Aktiwiteitsvel 
met ‘n witbordpen. 

Woordbou aktiwiteit op CR.

Gebruik jou kind se 
woordboukaarte. Skommel die 
klanke, bv. m b oo en vra die 
kind om die woorde reg te 
skommel, boom. Herhaal met al 
die flitskaart woord. 

Gee vir die kind bordkryt. Sˆ ‘n 
woord, laat die kind die woord 
hardop klank en skryf op 
sement/growwe oppervlak.

Woordbou bl.20 in jou 
leesboek. 

Enkelvoud, Meervoud en 
verkleinwoorde, bl.20 in jou 
leesboek.



Skryf

Kyk na die prente en maak -oo- 
woorde. Kyk ofjy nog -oo- 
woorde kan maak. Skryf dit 
met jou witbordpen. 

Gee vir die kind ‘n besemstok 
wat in die helfde gesaag is. Gee 
‘n woord en laat die kind die 
woord in die sand skryf met die 
stok. 

Gooi ‘n koppie gekleurde rys in 
‘n skinkbord met kante.  Laat u 
kind op CR die klanke aktiwiteit 
doen en terselfdetyd die 
woorde in die rys skryf.

Voltooi sinne op CR.  Skryf elke 
sin netjies oor op ‘n witbordjie 
met ‘n witbordpen. 

Skryf jou eie -oo- woorde op 
Aktiwiteitsvel le in 
Kurrikulumstel.

Druk volgorde werksvel op CR 
uit.  Skryf 1 sin by elke prent. 
Knip die prente uit en plak dit 
in die korrekte volgorde. 

Soek al die -oo- woorde in jou 
prentewoordeboek en trek dit 
na en skryf dit oor.

Skryfwerk in leesboek, bl.23. 

Druk die inkleur aktiwiteit uit 
op CR. Laat die kind die prent 
plak met papiertjies wat hy/sy 
uit ou tydskrifte skeur.

Luister en 
praat

Volwassene lees Tippie en die 
boom vir die kind en vra 
eenvoudige vrae oor die storie. 

CR: Woordeskat Aktiwiteit

Gebruik storiekaarte en maak 
jou eie sin oor elkeen van die 
kaarte. 

Ouditiewe diskriminasie oefening: 
Luister na 3 woorde op ‘n keer, 
sˆ watter 2 van die woorde 
klink amper dieselfde. 
boom   roos    room 
roos    hoor    voor 
loop     boot   hoop

Luister en kyk na die storie van 
Tippie en die boom op Youtube.  

Gebruik die uitgeknipte 
storiekaarte om die storie in 
die korrekte volgorde te vertel.

Voltooi sinne bl. 24. 

Vertel die storie kortliks oor in 
jou eie woorde.

Begrip

Luister na die storie en 
beantwoord eenvoudige vrae 
oor die storie. 

Voltooi die sinne aktiwiteit op 
CR.

Bou sinne op CR. Die volwassene 
sˆ die woord, die kind moet die 
woord soek en op die regte plek 
sit.

Beantwoord vra op bl.22 in 
leesboek. 

Lees die storie, maak vir elke sin 
‘n vraag, bv. 
Tippie kyk na die boom. 
Moontlike vrae: 
Waarna kyk Tippie? 
Wie kyk na die boom?

Beantwoord begripsvrae oor die 
storie mondelings. 

Waar of onwaar aktiwiteit op 
CR.

Spel ling

Gebruik woordbouvel le in die 
kurrikulumstel en bou die 
woorde op die prentkaartjies.

Herhaal aktiwiteit op 
woordbouvel le.  Skommel 
vooraf die klanke en laat die 
kind die klanke reg skommel.  
Laat die leerder die woorde dan 
op ‘n stuk papier skryf.

Gebruik prentkaarte agter op 
die flitskaarte en laat die 
leerder die woorde met sy 
woordbou kaarte bou.

Flits die flitskaart prente, laat 
die kind die woorde eers 
mondelings klank en dan die 
woorde op ‘n witboordjie skryf. 
Korrigeer foute dadelik.

Spel ling aktiwiteit op CR.

Taal

Gebruik die twee stel le 
flitskaarte om woorde wat 
dieselfde is bymekaar te pas.

Enkelvoud, meervoud en 
verkleinwoord aktiwiteit op CR.

Kies 3 prent kaarte en skryf 
jou eie sinne vir die prente. 
Onthou en hersien Hoofletters 
en leestekens.

Identifiseer rymwoorde op CR. 
Herken rymwoorde in 
flitskaarte.

Hersien enkelvoud, meervoud en 
verkleinwoorde op CR.



Leer my lees saam met Tippie die olifant 

Vlak 2 : Boek 2 - Tippie en die haas 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Lees

Volwassene lees die storie: 
Tippie en die haas 

Soek die -aa- woorde in die 
storie. 
Maak ‘n lys van die woorde op 
jou witbordjie. 

CR 
Woordeskat

Die volwassene lees die storie 
en die kind herhaal sin vir sin: 
Tippie en die haas. 

Flitskaarte 
Lees die kurrikulumstel 
flitskaarte hardop. 

CR 
Sigwoorde geheue speletjie

Die kind lees die storie hardop: 
Tippie en die haas 

Soek -aa- woorde in 
prentewoordeboek. 

Lees woorde op jou eie 
flitskaarte.  Speel ‘n speletjie 
daarmee: 
Geheue speletjie.

Die kind lees weer die storie, 
maar konsentreer op vlotheid 
en gevoel: 
Tippie en die haas. 

Hersien flitskaarte: 
Tippie en die boom en Tippie en 
die haas. 

Draaispeletjie:  
Sit woordwiele in en soek 
woorde wat pas.

Lees assessering: 
Herken sigwoorde 

0 1 2 

Dekodering (klank en lees nuwe woorde) 

0 1 2 

Vlotheid en gevoel  

0 1 2 

Begrip  

0 1 2 

Spoedlees van woordelys bl.20  

0 1 2 

Klanke

Woordbouvel le 
Bou die -aa- woorde op jou 
woordbouvel le. Volwassene sit 
die prentkaartjies in en leerder 
bou die woorde met klank 
kaarte. 

CR 
Klanke aktiwiteit

Konkrete bou van woorde 
Bou die flitskaartwoorde met 
speelklei. 

CR 
Woordbou aktiwiteit

Woordbouvel le 
Die volwassene sit die woorde in 
en leerders klank en lees die 
woorde. Dan moet hul le die 
gepaste prent kry om vy die 
woorde te pas. 

Woordbou in leesboek, bl.

Druk die woordbou aktiwiteit 
uit op CR en knip dit uit. 

Kyk hoeveel woorde jy met die 
-aa- klank kan bou.  
Maak ‘n lys van al die woorde. 
Kleur die woorde wat rym 
dieselfde kleur in.

Die volwassene sˆ die woord 
hardop en die kind bou die 
woord en plak dit met die 
kaartjies in klaswerkboek. 

Enkelvoud, Meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek, 
bl.20.

Skryf

Fynmotoriese oefening: 
Knyp wasgoedpennetjies aan ‘n 
boek vas. Haal dit weer af en 
sit dit in ‘n houer. 

Aktiwiteitsvel le: 
Gebruik die letters en bou jou 
eie -aa- woorde.

Fynmotoriese oefening: 
Frommel klein stukkies papier in 
bol letjies. Probeer om dit in ‘n 
houer te gooi. 

Sensoriese skryf: 
Skryf die woorde van die 
flitskaarte in mieliemeel.

Fynmotoriese oefening: 
Skeur ‘n bladsy uit ‘n tydskrif 
en skeur dit in repies. 

Aktiwiteitsvel le: 
Kyk na die prente en maak -aa- 
woorde. 

Skryf -aa- woorde in 
prentewoordeboek.

Fynmotoriese oefening: 

Tel 5klippies op en skiet dit met 

jou vingers van jou tafel af tot 

in ‘n houer. Gebruik elke keer ‘n 

ander vinger. 

CR: 

Lamineer die Skryf en afvee 

aktiwiteit en voltooi. 

Kies 4 sinne in die storie en skryf 

dit op jou witbordjie.

Skryfwerk in leesboek, bl.23. 

Druk die inkleuraktiwiteit uit 
op CR. Laat leerder die prent 
verf met sy/haar vingers.



Luister en 
praat

Luisteroefening: 
Ouditiewe persepsie 
Maak jou ogies toe. Volwassene 
kap met ‘n stokkie teen 
verskil lende items. Kan jy raai 
wat dit is? 

Aktiwiteit: 
CR woordeskat aktiwiteit. 
Luister en herhaal. Wat klink 
amper dieselfde?

Luisteroefening: 
Fonologiese bewustheid 
Volwassene sˆ woorde, kind 
moet sˆ wat klink amper 
dieselfde, of wat pas nie. 
haas,  raas,  kas. 
haal,   val,   vaal. 
mat,  maat,   nat. 
Aktiwiteit: 
Kaartstel vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk. 
Kyk na die kaarte en vertel 
wat gebeur in die prent.

Luisteroefening: 
Kommunikasie vaardighede 
Uitbrei speletjie: 
Volwassene begin met ‘n woord. 
Kind maak ‘n eenvoudige sin. 
Volwassene brei uit. Kind 
probeer verder uitbrei. Bv. kat 
Die kat. Die kat sit. Die kat sit 
stil. Die kat sit stil op die stoel. 

Luisteraktiwiteit: 
Volwassene sˆ ‘n woord. Kind 
moet een klank uitlaat en sˆ 
wat bly oor. 
Of kind moet een klank byvoeg 
en sˆ wat is die woord nou. 
bv. bal vat “b” weg, wat bly 
oor? 
of sˆ al en sit ‘n “b” voor. 
Gebruik woordeskat 
flitskaarte.

Luister oefening 
Ouditiewe Diskriminasie 
Sˆ “aa” elke keer as jy ‘n aa 
klank in ‘n woord hoor. Luister 
na die storie met ogies toe. 

Luister of praat assessering 
VermoË om die aa woorde te 
identifiseer wanneer die storie 
gelees word.

Begrip

Beantwoord vra in leesboek, 
bl.22. 

CR 
Pas die prent by die woord.

CR 
Voltooi die sin aktiwiteit 

Gee vir die kind 4 sinne uit die 
storie. Laat die kind sy/haar eie 
vrae vir elke sin opmaak, bv. 
Die haas is vaal. 
Wat is vaal?   Is die haas vaal?

CR  
Bou sinne aktiwiteit 

Draaispeletjie:  
Pas die prente by die regte 
woorde.

CR 
Waar of onwaar aktiwiteit 

Kaartstel vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk. 
Kyk na die prente sorteer dit 
in volgorde.

Druk die volgorde aktiwiteit 
uit op CR. Skryf ‘n sin by elke 
prent. Knip die prente uit en 
plak dit in die regte volgorde in 
jou werkboek. 

Voltooi die sinne in jou leesboek, 
bl.24.

Spel ling

Gebruik woordbouvel le en bou 
die flitskaartwoorde terwyl 
volwassene die woord ophou. 

Speel SNAP met uitgedrukte 
flitskaarte.

Volwassene skommel klanke van 
woordbouvel le met ‘n 
prentkaart en leerder moet 
die woord reg skommel. 

Leerder skryf die woorde op 
papier/werkboek.

Flits prentkaarte van 
flitskaarte, laat leerder  die 
flitskaart soek wat by die 
prent pas, bou die woorde met 
woordkaarte op woordbouvel le. 

CR 
Druk die spelkaarte uit op CR. 
Vou en speel die speletjie. 
Leerder Kyk na prent, skryf 
die woord, maak die kaartjie 
oop en kyk of die woord reg 
geskryf is.

Flits die flitskaarte in die 
kurrikulumstel vir die leerder, 
laat die leerder die woorde 
hardop klank en dan die woorde 
skryf in ‘n klaswerkboek.

Taal

Gebruik die storie en 
identifiseer al die hoofletters 
en leestekens in die storie. 

CR 
Meervoud en verkleinwoord 
aktiwiteit

Prentkaarte 
Kies enige 3 prentkaarte en 
maak jou eie sinne. Skryf die 
sinne en skryf dit met die 
regte leestekens en 
hoofletters.

CR 
Rymwoorde aktiwiteit.

Hersien enkelvoud, meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek bl.20 
en CR.



Leer my lees saam met Tippie die olifant 

Vlak 2 : Boek 3 - Tippie en die duur mat 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Lees

Volwassene lees die storie: 

Tippie en die duur mat 

Soek die -uu- woorde in die 

storie. 

Maak ‘n lys van die woorde en 

skryf dit op jou witbordjie. 

CR 

Woordeskat en Flitskaarte

Die volwassene lees die storie en 

die kind herhaal sin vir sin: 

Tippie en die duur mat 

Flitskaarte 

Lees die Kurrikulumstel 

flitskaarte hardop. Druk 2stel le 

van CR se flitskaarte uit. 

Skommel en lees die kaarte. 

CR 

Sigwoorde geheue speletjie

Die kind lees die storie hardop: 

Tippie en die duur mat 

Soek -uu-woorde in 

prentewoordeboek. 

Lees woorde op flitskaarte.  

Speel ‘n speletjie daarmee: 

Draaispeletjie. Sit prente en 

woorde wiele in. Soek en pas die 

prente by die woorde.

Hersien flitskaarte: 

Tippie en die boom, Tippie en die 

haas en Tippie en die duur mat. 

Draaispeletjie:  

Sit woordwiele in en soek woorde 

wat ry. 

Sit prente en sinne kaarte in. 

Soek en pas.

Lees assessering: 
Herken sigwoorde 0 1 

2 

Dekodering (klank en lees nuwe woorde) 

0 1 2 

Vlotheid en gevoel 0 1 

2 

Begrip 0 1 2 

Spoedlees van woordelys bl.20  

0 1 2 

Klanke

Woordbouvel le 
Bou die -uu- woorde op jou 
woordbouvel le. Volwassene sit 
die prentkaartjies in en leerder 
bou die woorde met klank 
kaarte. 

CR 
Klanke aktiwiteit

Konkrete bou van woorde 
Bou die flitskaartwoorde met 
pypskoonmakers. 

CR 
Woordbou aktiwiteit

Woordbouvel le 
Die volwassene sit die woorde in 
en leerders klank en lees die 
woorde. Dan moet hul le die 
gepaste prent kry om vy die 
woorde te pas. 

Vul in ie of uu in leesboek, bl.2 1.  
Maak ‘n lys van ie en uu woorde 
in die storie. 

Druk die woordbou aktiwiteit 
uit op CR en knip dit uit. 
Kyk hoeveel woorde jy met die 
-uu- klank kan bou.  
Maak ‘n lys van al die woorde. 
Kleur die woorde wat rym 
dieselfde kleur in.

Die volwassene sˆ die woord 
hardop en die kind bou die 
woord en plak dit met die 
kaartjies in klaswerkboek. 

Enkelvoud, Meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek, 
bl.20.

Skryf

Fynmotoriese oefening: 

Maak of jy klavier speel met jou 

vingers op jou tafel, gee elke 

vinger ‘n beurt om ‘n noot te 

druk. 

Aktiwiteitsvel le: 

Gebruik jou letters van CR en 

bou en skryf jou eie -uu- woorde 

of uu woorde wat jy kan onthou 

in die storie.

Fynmotoriese oefening: 
Raak met elkeen van jou 
vingertjies aan jou duim. Kyk 
hoe vinnig jy dit met albei 
hande kan doen. 

Sensoriese skryf: 
Skryf die woorde van die 
flitskaarte in houtskaafsels.

Fynmotoriese oefening: 

Rygwerk. Krale ryg, veters ryg, 

blare in ‘n tandestokkie ryg. 

Aktiwiteitsvel le: 

Kyk na die prente en skryf die 

-uu- woorde 

Skryf -uu- woorde in jou 

prentewoordeboek.

Fynmotoriese oefening: 
Rol stukkies papier in rol letjies. 

Witbordjie skryfwerk: 
Gebruik prentkaarte. Kies 4 
kaarte en maak en skryf een 
sin vir elke prent.

Skryfwerk in leesboek, bl.23. 

Druk die inkleuraktiwiteit uit 
op CR. Laat leerder die prent 
inkleur met pastel le.



Luister en 
praat

Luisteroefening: 

Ouditiewe persepsie 

Ek sien my my klein ogie goed 

wat begin met ‘n ... 

Aktiwiteit: 

CR woordeskat. Herhaal die 

woorde. Watter klank hoor jy in 

die middel? Hoe lyk die klank?

Luisteroefening: 

Fonologiese bewustheid 

Rymwoorde. Volwassene sˆ 2 

woorde. Die kind moet dink aan 

nog woorde wat so klink aan die 

einde. 

muur, duur, ... 

nuut, riet, ... 

vuur, huur... 

Aktiwiteit: 

Kaartstel vir storiebegrip en 

kreatiewe skryfwerk. 

Skommel en sorteer en vertel 

die storie in eie woorde.

Luisteroefening: 

Kommunikasie vaardighede 

Volg instruksies: Volwassene gee 

vir die kind verskil lende instruksies 

met meer as een opdrag. 

Leerder moet dit uitvoer. 

Bv. Gaan haal 2vurke en 3 lepels 

uit die laai. 

Aktiwiteit: 

Gee vir jou kind 2 Tippie 

handpoppe of vingerpoppe. Laat 

die kind toe om met die 

karakters die storie oor te 

vertel. 

Luisteroefening: 

Luistervaardighede 

Luister na verskil lende klanke in 

jou omgewing. Sˆ of die klanke 

lank of kort is. 

Bv. ‘n deur wat klap. 

hoes, papier wat geskreur word, 

gaap. 

Aktiwiteit: 

Gee vir jou kind ‘n woord en laat 

hy ‘n sin daarmee maak. 

duur,   vuur,   nuus,   nuut,   

skuur,  muur.

Luister oefening 

Ouditiewe Diskriminasie 

Luister na woorde en sˆ watter 

woord begin met ‘n ander klank. 

muur, duur, mat 

sit,  skuur,  was 

jaag, loop, laat. 

Kyk na YouTube video van Tippie en 

die duur mat. 

Begrip

Beantwoord vra in leesboek, bl.22 

CR 

Pas die prent by die woord.

CR 

Voltooi die sin aktiwiteit. Skryf 

die sinne op jou witbordjie oor. 

Gee vir die kind 4 sinne uit die 
storie. Laat die kind sy/haar eie 
vrae vir elke sin opmaak, bv. 
Tippie drink sap. Wie drink sap? 
Wat drink Tippie?

CR  

Bou sinne aktiwiteit 

Draaispeletjie:  

Pas die prente by die regte 

woorde.

CR 

Waar of onwaar aktiwiteit 

Kaartstel vir storiebegrip en 

kreatiewe skryfwerk. 

Kyk na die prente sorteer dit in 

volgorde. Vertel die storie in jou 

eie woorde. 

Druk die volgorde aktiwiteit uit 

op CR. Skryf ‘n sin by elke 

prent. Knip die prente uit en plak 

dit in die regte volgorde in jou 

werkboek. 

Voltooi die sinne in jou leesboek, 

bl.24.

Spel ling

Gebruik woordbouvel le en bou die 

flitskaartwoorde terwyl 

volwassene die woord ophou. 

Leerder soek die prentjie en bou 

die woord. 

Speel geheue speletjie met 

uitgedrukte flitskaarte.

Volwassene skommel klanke van 

woordbouvel le met ‘n prentkaart 

en leerder moet die woord reg 

skommel. 

Leerder skryf die woorde op 

papier/werkboek. 

CR  

Spel ling aktiwiteit.

Flits prentkaarte van 

flitskaarte, laat leerder die 

woorde met woordkaarte bou. 

Skryf elke woord op die 

witbordjie en lees dit nadat al les 

geskryf is.

CR 

Druk die spelkaarte uit op CR. 

Vou en speel die speletjie. Leerder 

Kyk na prent, skryf die woord, 

maak die kaartjie oop en kyk of 

die woord reg geskryf is.

Flits die flitskaarte in die 

kurrikulumstel vir die leerder, 

laat die leerder die woorde 

hardop klank en dan die woorde 

skryf in ‘n klaswerkboek.

Taal

Gebruik die storie en identifiseer 

al die hoofletters en leestekens 

in die storie. 

CR 

Meervoud en verkleinwoord 

aktiwiteit

Prentkaarte 
Kies enige 3 prentkaarte en maak 
jou eie sinne. Skryf die sinne en 
skryf dit met die regte leestekens 
en hoofletters.

CR 

Rymwoorde aktiwiteit.

Hersien enkelvoud, meervoud en 

verkleinwoorde in leesboek bl.20 

en op CR.



Leer my lees saam met Tippie die olifant 

Vlak 2 : Boek 4 - Tippie en die leer 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Lees

Volwassene lees die storie: 

Tippie en die leer. 

Soek die -ee- woorde in die 

storie. 

Maak ‘n lys van die woorde en 

skryf dit met ‘n stokkie in sand. 

CR 

Woordeskat

Die volwassene lees die storie en 

die kind herhaal sin vir sin: 

Tippie en die leer 

Flitskaarte 

Lees die flitskaarte hardop. Druk 

2 stel le en knip dit uit. Pas 

maats bymekaar. 

CR 

Sigwoorde geheue speletjie

Die kind lees die storie hardop: 

Tippie en die leer 

Soek -ee-woorde in 

prentewoordeboek. 

Lees woorde op flitskaarte.  

Speel ‘n speletjie daarmee: 

SNAP 

Die kind lees weer die storie, 

maar konsentreer op vlotheid en 

gevoel: 

Tippie en die leer. 

Hersien flitskaarte 

Boek 1 tot 4. 

Draaispeletjie:  

Sit woordwiele in en soek woorde 

wat pas.

Lees assessering: 
Herken sigwoorde  

0 1 2 

Dekodering (klank en lees nuwe woorde) 

0 1 2 

Vlotheid en gevoel  

0 1 2 

Begrip  

0 1 2 

Spoedlees van woordelys bl.20  

0 1 2 

Draaispeletjie 
Sit prente en sinnewiele in. Pas 
die sin by die regte prent.

Klanke

Woordbouvel le 

Bou die -ee- woorde op jou 

woordbouvel le. Volwassene sit die 

prentkaartjies in en leerder bou 

die woorde met klank kaarte. 

CR 

Klanke aktiwiteit

Konkrete bou van woorde 

Bou die flitskaartwoorde met 

pompoms. 

CR 

Woordbou aktiwiteit

Woordbouvel le 

Die volwassene sit die woorde in 

en leerders klank en lees die 

woorde. Dan moet hul le die 

gepaste prent kry om by die 

woorde te pas. 

Knip spel ling evaluasie kaarte op 

CR uit en klank en lees die 

woorde.

Druk die woordbou aktiwiteit uit 

op CR en knip dit uit. 

Kyk hoeveel woorde jy met die -- 

klank kan bou.  

Maak ‘n lys van al die woorde. 

Kleur die woorde wat rym 

dieselfde kleur in. 

Soek -ee- woorde in ‘n tydskrif 

en plak dit in jou klaswerkboek.

Die volwassene sˆ die woord 
hardop en die kind bou die 
woord en plak dit met die 
kaartjies in klaswerkboek. 

Enkelvoud, Meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek, bl.20 
en 2 1.

Skryf

Fynmotoriese oefening: 

Doen kruiwaloop vir ongeveer 10m 

en terug. Frommel ‘n stuk 

koerantpapier met 1 hand en vou 

dit weer oop met een hand. 

Aktiwiteitsvel le: 

Gebruik die letters en skryf jou 

eie -ee- woorde.

Fynmotoriese oefening: 

Skeur papier in repies en rol dit 

op in rol letjies. 

Sensoriese skryf: 

Skryf die woorde van die 

flitskaarte in fyngemaakte jel lie. 

Fynmotoriese oefening: 

Kraploop om ‘n groot tafel. Neem 

‘n sponsie en 2 bakke. Vul een bak 

met water. Verskuif water na 

leË houer met die spons. 

Aktiwiteitsvel le: 

Kyk na die prente en maak -ee- 

woorde. 

Skryf -- woorde in 

prentewoordeboek.

Fynmotoriese oefening: 

Lamineer ‘n eenvoudig prent en 

maak gaatjies op buite lyne. Laat 

kind prent ryg met wol. 

CR: 

Skryf en afvee aktiwiteit 

Skryf ‘n sin vir elke prentkaart 

in jou werkboek.

Skryfwerk in leesboek, bl.23. 

Druk die inkleuraktiwiteit uit 
op CR. Voltooi die prent en 
kleur dit dmv lyne in 
verskil lende rigtings in.



Luister en 
praat

Luisteroefening: 
Ouditiewe persepsie 
Sit 4 items op die tafel, bv. 
been, boek, veer, vurk. 
Volwassene sˆ elkeen en kind 
moet dit klank.  

Aktiwiteit: 
CR woordeskat. Luister na die 
woorde en herhaal. Identifiseer 
begin, middel en eindklanke.

Luisteroefening: 
Fonologiese bewustheid 
Woorde bou met 2 
anderwoorde, bv. volwassene sˆ 
skoen en boks, kind sˆ 
skoenboks. 

Aktiwiteit: 
Kaartstel vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk. Vertel 
wat in elke prentjie gebeur. 
Let op sinskonstruksie en 
taalgebruik.

Luisteroefening: 
Kommunikasie vaardighede 
Vra vrae vir jou kind wat begin 
met: hoe, hoekom, waarom, 
wat... 
Hoe kan ek iets bo uit ‘n kas 
haal? 
Hoekom het die leer geval? 
Waarom het Tippie seergekry? 
Wat het gebeur toe die kat op 
die leer klim? 

Luisteroefening: 
Luistervaardighede 
Geluide ver en naby. Laat jou 
kind sy ogies toemaak. Vra vir 
hom waar verskil lende geluide 
gehoor kan word. 

Praataktiwiteit: 
Laat jou kind vingerpoppe 
gebruik om sy of haar eie kort 
storie te vertel.

Luister oefening 
Ouditiewe Diskriminasie 
Klap jou hande as jy woorde 
hoor wat “n ee klank in het. 
Luister na die storie. 

Praat assessering 
Vertel die jou eie storie met 
vingerpoppe. 

Deelname aan aktiwiteit.  

0 1 2 

Taalgebruik  

0 1 2 

Woordorde  

0 1 2 

Kreatiwiteit  

0 1 2 

Selfvertroue  

0 1 2 

Begrip

Beantwoord vra in leesboek, 
bl.22. 

CR 
Pas die prent by die woord.

CR 
Voltooi die sin aktiwiteit 

Gee vir die kind 4 sinne uit die 
storie. Laat die kind sy/haar eie 
vrae vir elke sin opmaak, bv. 
Tippie val van die leer af. 
Wie val van die leer af?

CR  
Bou sinne aktiwiteit 

Draaispeletjie:  
Pas die prente by die regte 
woorde.

CR 
Waar of onwaar aktiwiteit 

Kaartstel vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk. 
Kyk na die prente sorteer dit 
in volgorde.

Druk die volgorde aktiwiteit 
uit op CR. Skryf ‘n sin by elke 
prent. Knip die prente uit en 
plak dit in die regte volgorde in 
jou werkboek. 

Voltooi die sinne in jou leesboek, 
bl.24

Spel ling

Gebruik woordbouvel le en bou 
die flitskaartwoorde terwyl 
volwassene die woord ophou. 

Speel SNAP met uitgedrukte 
flitskaarte.

Volwassene skommel klanke van 
woordbouvel le met ‘n 
prentkaart en leerder moet 
die woord reg skommel. 

Leerder skryf die woorde op 
papier/werkboek.

Flits prentkaarte van 
flitskaarte, laat leerder die 
woorde met klankkaarte bou. 

Skryf die woorde op jou 
witbordjie.

Druk die spelkaarte uit op CR. 
Vou en speel die speletjie. Kind 
kyk na prent, skryf die woord, 
maak die kaartjie oop en kyk of 
die woord reg geskryf is.

Flits die flitskaarte in die 
kurrikulumstel vir die leerder, 
laat die leerder die woorde 
hardop klank en dan die woorde 
skryf in ‘n klaswerkboek.

Taal

Gebruik die storie en 
identifiseer al die hoofletters 
en leestekens in die storie. 

CR 
Meervoud en verkleinwoord 
aktiwiteit

Prentkaarte 
Kies enige 3 prentkaarte en 
maak jou eie sinne. Skryf die 
sinne en skryf dit met die 
regte leestekens en 
hoofletters.

CR 
Rymwoorde aktiwiteit.

Hersien enkelvoud, meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek bl.20 
en CR.



Leer my lees saam met Tippie die olifant 

Vlak 2 : Boek 5 - Tippie en die uil 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Lees

Volwassene lees die storie: 
Tippie en die uil 

Soek die -ui- woorde in die 
storie. 

Maak ‘n lys van die woorde en 
skryf dit in jou werkboek. 

CR 
Woordeskat

Die volwassene lees die storie 
en die kind herhaal sin vir sin: 
Tippie en die uil. 

Flitskaarte 
Druk en knip CR se flitskaarte 
uit. Lees die flitskaarte hardop. 

CR 
Sigwoorde geheue speletjie

Die kind lees die storie hardop: 
Tippie en die uil. 

Soek -ui-woorde in 
prentewoordeboek. 

Draaispeletjie: 
Pas die prentewiel en woordwiel 
bymekaar. 

Soek woorde in leesboek, bl.2 1.

Die kind lees weer die storie, 
maar konsentreer op vlotheid 
en gevoel. 

Hersien flitskaarte: 
Boek 1 tot 5. 

Draaispeletjie:  
Sit woordwiele in en soek 
woorde wat pas.

Lees assessering: 
Herken sigwoorde  

0 1 2 

Dekodering (klank en lees nuwe woorde) 

0 1 2 

Vlotheid en gevoel  

0 1 2 

Begrip  

0 1 2 

Spoedlees van woordelys bl.20  

0 1 2 

Klanke

Woordbouvel le 
Bou die -ui- woorde op jou 
woordbouvel le. Volwassene sit 
die prentkaartjies in en leerder 
bou die woorde met klank 
kaarte. 

CR 
Klanke aktiwiteit

Konkrete bou van woorde 
Bou die flitskaartwoorde met 
popcorn. 

CR 
Woordbou aktiwiteit

Woordbouvel le 
Die volwassene sit die woorde in 
en leerders klank en lees die 
woorde. Dan moet hul le die 
gepaste prent kry om by die 
woorde te pas. 

Druk die woordbou aktiwiteit 
uit op CR en knip dit uit. 
Kyk hoeveel woorde jy met die 
-- klank kan bou.  
Maak ‘n lys van al die woorde. 
Skryf die woorde wat rym 
onder mekaar.

Die volwassene sˆ die woord 
hardop en die kind bou die 
woord en plak dit met die 
kaartjies in klaswerkboek. 

Enkelvoud, Meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek, bl.2 1. 

Skryf

Fynmotoriese oefening: 
Maak ‘n hemp se knopies vas en 
los.  

Aktiwiteitsvel le: 
Gebruik die letters en bou jou 
eie -ui- woorde. 
Skryf die woorde oor in 
werkboek.

Fynmotoriese oefening: 
Maak gatjies in botterbakdeksel. 
neem 1 hand en gooi klippies in 
die gaatjies. 

Sensoriese skryf: 
Skryf die woorde van die 
flitskaarte in skeerroom.

Fynmotoriese oefening: 
Tel klippies met ‘n 
wasgoedpennetjie op en plaas in 
houer. 

Aktiwiteitsvel le: 
Kyk na die prente en skryf -ui- 
woorde. 

Skryf -ui- woorde in 
prentewoordeboek.

Fynmotoriese oefening: 
Ryg krale op ‘n tou. 

CR: 
Skryf en afvee aktiwiteit vir 
-ui- klank. 

Witbordjie skryfwerk: 
Skryf ‘n sin vir 3 van die 
prentkaarte vir kreatiewe 
skryfwerk. 

Skryfwerk in leesboek, bl.23. 

Druk die inkleuraktiwiteit uit 
op CR. Laat leerder die prent 
voltooi en inkleur met medium 
van eie keuse. Voorsien die 
prent van agtergrond.



Luister en 
praat

Luisteroefening: 
Ouditiewe persepsie 
Geheue, volwassene sˆ 3 of 4 
woorde, die kind moet dit in 
volgorde herhaal. Bv. uil, huil, 
vuil. 

Aktiwiteit: 
CR woordeskat. Herhaal 
woordeskat. Identifiseer begin, 
middel en eindklanke. 

Luisteroefening: 
Fonologiese bewustheid 
Volwassene sˆ woorde, kind 
herhaal en los ‘n gedeelte uit. 
Bv. reËnjas, sˆ dit weer maar 
los vir jas = reËn. 
boekrak, reËnboog, handskoen, 
skoensool. 

Aktiwiteit: 
Kaartstel vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk. Vertel 
die storie in volgorde deur 
prentkaarte te gebruik.

Luisteroefening: 
Kommunikasie vaardighede 
Speel Simon sˆ. 

Luisteraktiwiteit: 
Beantwoord eenvoudige vrae 
oor Tippie en die uil. 
Let op dat die kind in volsinne 
antwoord.

Luisteroefening: 
Luistervaardighede 
Wat maak so? Laat jou kind sy 
ogies toe maak en luister 
terwyl jy verskil lende geluide 
maak. 

Aktiwiteit: 
Luister en kyk na Tippie en die 
uil op YouTube. 

Luister oefening 
Ouditiewe Diskriminasie 
Dieselfde of verskil lend. 
Volwassene staan met rug na 
kind en sˆ 2 woorde. Kind sˆ of 
dit dieselfde of verskil lend is. 
man-man 
doek-boek 
sit-sit 
doek-soek 
man-pan 

Begrip

Beantwoord vra in leesboek, 
bl.22. 

CR 
Pas die prent by die woord.

CR 
Voltooi die sin aktiwiteit 

Gee vir die kind 4 sinne uit die 
storie. Laat die kind sy/haar eie 
vrae vir elke sin opmaak. 
Die uil is op die dak. 
Waar is die uil?

CR  
Bou sinne aktiwiteit 

Draaispeletjie:  
Pas die prente by die regte 
woorde.

CR 
Waar of onwaar aktiwiteit 

Kaartstel vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk. 
Kyk na die prente sorteer dit 
in volgorde.

Druk die volgorde aktiwiteit 
uit op CR. Skryf ‘n sin by elke 
prent. Knip die prente uit en 
plak dit in die regte volgorde in 
jou werkboek. 

Voltooi die sinne in jou leesboek, 
bl.24.

Spel ling

Gebruik woordbouvel le en bou 
die flitskaartwoorde terwyl 
volwassene die woord ophou. 

Speel geheue speletjie met 
uitgedrukte flitskaarte.

Volwassene skommel klanke van 
woordbouvel le met ‘n 
prentkaart en leerder moet 
die woord reg skommel. 
Leerder skryf die woorde op 
papier/werkboek.

Flits prentkaarte van 
flitskaarte, laat leerder die 
woorde met woordkaarte bou. 
Soek dan die prent en pas dit 
by die woord. 

Druk die spelkaarte uit op CR. 
Vou en speel die speletjie. Kind 
kyk na prent, skryf die woord, 
maak die kaartjie oop en kyk of 
die woord reg geskryf is.

Flits die flitskaarte in die 
kurrikulum vir die leerder, laat 
die leerder die woorde hardop 
klank en dan die woorde skryf 
in ‘n klaswerkboek.

Taal

Gebruik die storie en 
identifiseer al die hoofletters 
en leestekens in die storie. 

CR 
Meervoud en verkleinwoord 
aktiwiteit

Prentkaarte 
Kies enige 3 prentkaarte en 
maak jou eie sinne. Skryf die 
sinne en skryf dit met die 
regte leestekens en 
hoofletters.

CR 
Rymwoorde aktiwiteit.

Hersien enkelvoud, meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek bl.20 
en CR.



Leer my lees saam met Tippie die olifant 

Vlak 2 : Boek 6 - Tippie se neus jeuk 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Lees

Volwassene lees die storie: 
Tippie se neus jeuk 

Soek die -eu- woorde in die 
storie. 
Maak ‘n lys van die woorde en 
skryf dit op sement/muur met 
bordkryt. 

CR 
Woordeskat

Die volwassene lees die storie 
en die kind herhaal sin vir sin: 
Tippie se neus jeuk. 

Flitskaarte 
Knip 2 stel le van die 
flitskaarte uit. Skommel, lees 
en sorteer dit. 

CR 
Sigwoorde geheue speletjie

Die kind lees die storie hardop: 
Tippie se neus jeuk 

Soek -eu-woorde in 
prentewoordeboek. 

Neem ‘n ou tydskrif en soek 
-eu- woorde. Knip dit uit en 
plak dit in jou werkboek.

Die kind lees weer die storie, 
maar konsentreer op vlotheid 
en gevoel. 

Hersien flitskaarte: 
Boek 1 tot 6. 

Draaispeletjie:  
Pas prentwiel by sinwiel.

Lees assessering: 
Herken sigwoorde  

0 1 2 

Dekodering (klank en lees nuwe woorde) 

0 1 2 

Vlotheid en gevoel  

0 1 2 

Begrip  

0 1 2 

Spoedlees van woordelys bl.20  

0 1 2 

Draaispeletjie 
Pas woordwiele by rymwoorde.

Klanke

Woordbouvel le 
Bou die -eu- woorde op jou 
woordbouvel le. Volwassene sit 
die prentkaartjies in en leerder 
bou die woorde met klank 
kaarte. 

CR 
Klanke aktiwiteit

Konkrete bou van woorde 
Bou die flitskaartwoorde met 
jel lybeans. 

CR 
Woordbou aktiwiteit

Woordbouvel le 
Die volwassene gee mondelings 
die klanke wat die kind moet 
optel. Die leerder tel die klanke 
op, skommel dit reg en soek die 
prent wat daarby pas. 

Soek die woorde aktiwiteit 
leesboek, bl.2 1.

Druk die woordbou aktiwiteit 
uit op CR en knip dit uit. 

Kyk hoeveel woorde jy met die 
-eu- klank kan bou.  
Maak ‘n lys van al die woorde in 
jou werkboek. Teken ‘n prent 
by elke woord.

Die volwassene sˆ die woord 
hardop en die kind bou die 
woord en plak dit met die 
kaartjies in klaswerkboek. 

Enkelvoud, Meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek, 
bl.20.

Skryf

Fynmotoriese oefening: 
Draai bottel doppies oop en toe. 
Probeer klippies optel met 
chopsticks. 

Aktiwiteitsvel le: 
Gebruik die letters en bou jou 
eie -eu- woorde.

Fynmotoriese oefening: 
Plak ‘n papier onder jou tafel, 
lˆ op jou rug en teken ‘n 
prentjie. 

Sensoriese skryf: 
Skryf die woorde van die 
flitskaarte in droË oats. 

Skryf -eu- woorde in 
prentewoordeboek.

Fynmotoriese oefening: 

Skeur prentjies met -eu- klank in 

uit ‘n tydskryf en hang dit met 

wasgoedpenne op aan ‘n lyn. 

Aktiwiteitsvel le: 

Kyk na die prente en maak -eu- 

woorde. Kyk of jy elke woord 3 

keer kan skryf sonder dat jou 

spasie opraak.

Fynmotoriese oefening: 
Maak modder, laat die kind ‘n 
groot modderbal tussen sy 
hande rol. 

CR 
Skryf en afvee aktiwiteit 

Witbordjie skryfwerk: 
Kies 3 prentkaarte en skryf 
jou eie sin by elk.

Skryfwerk in leesboek, bl.23. 

Druk die inkleuraktiwiteit uit 
op CR. Laat die kind die prent 
met waterverf verf. Laat die 
kind 6 kersies uitknip uit 
gekleurde papier en bo-op die 
koek plak.



Luister en 
praat

Luisteroefening: 

Ouditiewe persepsie 

Geheue: Volwassene sˆ 3 of 4 

getal le en die kind moet dit in 

volgorde onthou. 

Aktiwiteit: 

Luister weer na die storie en 

stamp jou voete elke keer as jy 

‘n woord hoor met die -eu- klank 

in.

Luisteroefening: 

Fonologiese bewustheid 

Gee vir kind ‘n klanksak met 

items in soos: pen, boek, lap, tak, 

bal, blaar. Laat die kind ‘n item 

uithaal met sy oË toe. Raai en 

haal uit. As hy reg raai kry hy 

nog ‘n beurt, verkeerd dan moet 

hy ‘n rymwoord gee wat rym 

met die item. 

Aktiwiteit: 

Sorteer kaartstel vir 

storiebegrip en kreatiewe 

skryfwerk. Vertel die storie in 

jou eie woorde.

Luisteroefening: 

Kommunikasie vaardighede 

Laat jou kind vir jou instruksies 

verduidelik: Hoe maak ek koffie. 

Motiveer die kind om dit in soveel 

moontlik detail te verduidelik. 

Aktiwiteit: 

Luister na woorde en sˆ of die 

woord met die -eu- of -ee- klank 

geskryf word. 

neus 

been 

deur 

lees

Luisteroefening: 

Luistervaardighede 

Geluide wat hard en sag is. Laat 

jou kind luister na verskil lende 

geluide. Hy moet sˆ of dit ‘n 

harde of ‘n sagte geluid is. 

Aktiwiteit: 

Die volwassene klank verskil lende 

woorde, die kind moet die woorde 

dan sˆ. 

j-eu-k     d-eu-r 

s-eu-n     r-eu-s 

m-eu-l     r-eu-k

Luister oefening 

Ouditiewe Diskriminasie 

Kind maak ogies toe. Volwassene 

sˆ 3 woorde. Kind moet sˆ 

watter woord begin nie met 

dieselfde klank nie en met watter 

klank begin ander woorde. 
reus,  neus,  neut.
seun,  seer,  reus.
geut,  leer,  geur.

Luisterassessering 

Klank 10 woorde uit die storie vir 

die kind, kind sˆ die woorde.  Gee 

vir die kind 10 woorde mondelings 

om te klank.

Begrip

Beantwoord vra in leesboek, bl.22. 

CR 

Pas die prent by die woord.

CR 

Voltooi die sin aktiwiteit 

Gee vir die kind 4 sinne uit die 

storie. Laat die kind sy/haar eie 

vrae vir elke sin opmaak.

CR  

Bou sinne aktiwiteit 

Draaispeletjie:  

Pas die prente by die regte 

woorde. 

Pas die sinne by die prente.

CR 

Waar of onwaar aktiwiteit 

Kaartstel vir storiebegrip en 

kreatiewe skryfwerk. 

Kyk na die prente sorteer dit in 

volgorde en vertel waaroor elk 

gaan.

Druk die volgorde aktiwiteit uit 

op CR. Skryf ‘n sin by elke 

prent. Knip die prente uit en plak 

dit in die regte volgorde in jou 

werkboek. 

Voltooi die sinne in jou leesboek, 

bl.24.

Spel ling

Gebruik woordbouvel le en bou die 

flitskaartwoorde terwyl 

volwassene die woord ophou. 

Speel Rymspeletjie met 

flitskaarte. Leerder sit ‘n kaart 

neer, klank en lees die woord, gee 

nog ‘n woord, volwassene klank en 

skryf ‘n woord wat daarmee 

rym. Kind skryf nuwe woorde in 

werkboek.

Volwassene skommel klanke van 

woordbouvel le met ‘n prentkaart 

en leerder moet die woord reg 

skommel. 

Leerder skryf die woorde op 

papier/werkboek.

Flits prentkaarte van 

flitskaarte, laat leerder die 

woorde met woordkaarte bou. 

Druk spel selfevalusie kaarte. 

Laat die kind die woord sˆ en 

klank en kyk of hy dit reg 

geklank het.

Gebruik CR spel selfevalusie 

kaarte. Leerder kyk na prent, 

skryf die woord, maak die 

kaartjie oop en kyk of die woord 

reg geskryf is.

Flits die flitskaarte in die 

kurrikulumstel vir die leerder, 

laat die kind die woorde skryf in 

‘n klaswerkboek. Nadat al die 

woorde geskryf is word die 

woorde op ‘n witbordjie geskryf. 

Die kind lees en kyk of hy dit reg 

geskryf het. As ‘n woord 

verkeerd is, skryf hy die woord 

langsaan.

Taal

Gebruik die storie en identifiseer 

al die hoofletters en leestekens 

in die storie.

CR 

Meervoud en verkleinwoord 

aktiwiteit

Prentkaarte 

Maak jou eie sinne met 

hoofletters en leestekens met 4 

van die prentkaarte.

CR 

Rymwoorde aktiwiteit.

Hersien enkelvoud, meervoud en 

verkleinwoorde in leesboek bl.20 

en CR.



Leer my lees saam met Tippie die olifant 

Vlak 2 : Boek 7 - Tippie en die mier 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Lees

Volwassene lees die storie: 

Tippie en die mier. 

Soek die -ie- woorde in die storie. 

Maak ‘n lys van die woorde en 

skryf dit in jou werkboek. 

CR 

Woordeskat

Die volwassene lees die storie en 

die kind herhaal sin vir sin: Tippie 

en die mier 

Flitskaarte 

Lees die kurrikulumstel 

flitskaarte hardop. Druk twee 

stel le CR flitskaartstel le en knip 

uit. Lees woorde.  

CR 

Sigwoorde geheue speletjie

Die kind lees die storie hardop: 

Tippie en die mier. 

Soek -ie-woorde in 

prentewoordeboek. 

Lees woorde op flitskaarte. Soek 

die woorde in jou Tippie leesboek. 

Hoeveel van elke woord is daar? 

Die kind lees weer die storie, 

maar konsentreer op vlotheid en 

gevoel. 

Hersien flitskaarte: 

Boek 1 tot 7. 

Draaispeletjie:  

Sit woordwiele in en soek woorde 

wat rym. 

Sit prentwiel en sinnewiel in en 

soek sinne en woorde wat pas.

Lees assessering: 
Herken sigwoorde  

0 1 2 

Dekodering (klank en lees nuwe woorde) 

0 1 2 

Vlotheid en gevoel  

0 1 2 

Begrip  

0 1 2 

Spoedlees van woordelys bl.20.  

0 1 2 

Kies jou gunsteling Tippie storie 
sover en lees dit hardop.

Klanke

Woordbouvel le 

Bou die -ie- woorde op jou 

woordbouvel le. Volwassene sit die 

prentkaartjies in en leerder bou 

die woorde met klank kaarte. 

CR 

Klanke aktiwiteit

Konkrete bou van woorde 

Bou die flitskaartwoorde met 

gekleurde ryskorrels. 

CR 

Woordbou aktiwiteit

Woordbouvel le 

Die volwassene sit die woorde in 

en leerders klank en lees die 

woorde. Dan moet hul le die 

gepaste prent kry om vy die 

woorde te pas. 

Soekwoorde in leesboek, bl.2 1.

Druk die woordbou aktiwiteit uit 

op CR en knip dit uit. 

Kyk hoeveel woorde jy met die 

-ie- klank kan bou.  

Skryf die woorde wat met 

dieselfde klank begin in groepe.

Die volwassene sˆ die woord 
hardop en die kind bou die 
woord en plak dit met die 
kaartjies in klaswerkboek. 

Enkelvoud, Meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek, bl.2 1.

Skryf

Fynmotoriese oefening: 

Neem ‘n stuk wol/tou van 

ongeveer 30cm.  Maak 10 knope in 

die tou. 

Aktiwiteitsvel le: 

Gebruik die letters en bou jou 

eie -ie- woorde.

Fynmotoriese oefening: 

Neem ‘n papier en druk dit met 

jou nie-dominante hand teen ‘n 

muur vas en teken enige prent 

op die papier. 

Sensoriese skryf: 

Skryf die woorde van die 

flitskaarte in gekleurde 

ryskorrels.

Fynmotoriese oefening: 

Laat die kind in ‘n kruipposisie 

staan met arms reguit onder 

skouers. Sit ‘n bakkie met tel lers 

tussen bene, laat die kind tel lers 

met linker hand uithaal en in leË 

bakkie voor hom sit. Wissel hande. 

Aktiwiteitsvel le: 

Kyk na die prente en skryf die 

-ie- woorde. 

Fynmotoriese oefening: 

Maak boude en moere los en vas. 

CR: 

Skryf en afvee aktiwiteit vir 

-ie- klank. 

Skryf -ie- woorde in 

prentewoordeboek.

Skryfwerk in leesboek, bl.23. 

Gee die kind geleentheid om sy/
haar eie prent te skep oor die 
storie van Tippie en die mier. 
Leerder mag enige medium kies 
om die prent te teken/verf.



Luister en 
praat

Luisteroefening: 
Ouditiewe persepsie 
Ek sien met my klein ogie iets 
wat begin met/ iets wat ‘n 
-ie- klank in die middel het/ 
eindig met. 

Aktiwiteit: 
Luister na die storie en nies 
elke keer as jy die -ie- klankie 
hoor.

Luisteroefening: 
Fonologiese bewustheid 
Sit prente met -ie- en -uu- 
klanke en ‘n koevert. Laat die 
kind die prente uithaal en 
woorde sˆ. Laat hy die prente 
in ‘n -ie- of  
-uu- groep sit. 

Aktiwiteit: 
Beklemtoon die verskil tussen ie 
(vinnige klank) en uu (lang klank). 
Laat kind let op vorm van 
mond as klanke gesˆ word. 
Oefen die klanke.

Luisteroefening: 
Kommunikasie vaardighede 
Rol ‘n bal na mekaar. Elke keer 
as die bal by jou is moet jy ‘n 
ander kleur sˆ. 
Wissel aktiweit met vorms/
diere/speelgoed. 

Luisteraktiwiteit: 
Gebruik prentkaarte en 
sorteer dit in volgorde. Vertel 
dan die storie vir die 
volwassene. Let op woordorde 
en taalgebruik.

Luisteroefening: 
Volwassene sˆ twee klanke. Kind 
moet luister of die klanke 
dieselfde of verskil lend is. 
aa  aa      a    aa 
ee   ee     ie    uu 
ie    ie      uu   uu 

Aktiwiteit: 
Volwassene lees ‘n sin, die kind 
moet ‘n prentjie soek wat by 
die sin pas.

Luister oefening 
Ouditiewe Diskriminasie 
Nies elke keer as jy ‘n woord 
hoor met die -ie- klank in. 
sien    dam    das    wiel 
haas   mier    hen    riet 
kas    mol      siek    lief 

Begrip

Beantwoord vra in leesboek, 
bl.22. 

CR 
Pas die prent by die woord.

CR 
Voltooi die sin aktiwiteit 

Gee vir die kind 4 sinne uit die 
storie. Laat die kind sy/haar eie 
vrae vir elke sin opmaak, bv. 

CR  
Bou sinne aktiwiteit 

Draaispeletjie:  
Pas die prente by die regte 
woorde.

CR 
Waar of onwaar aktiwiteit 

Kaartstel vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk. 
Kyk na die prente sorteer dit 
in volgorde.

Druk die volgorde aktiwiteit 
uit op CR. Skryf ‘n sin by elke 
prent. Knip die prente uit en 
plak dit in die regte volgorde in 
jou werkboek. 

Voltooi die sinne in jou leesboek, 
bl.24.

Spel ling

Gebruik woordbouvel le en bou 
die flitskaartwoorde terwyl 
volwassene die woord ophou. 

Speel SNAP met uitgedrukte 
flitskaarte.

Volwassene skommel klanke van 
woordbouvel le met ‘n 
prentkaart en leerder moet 
die woord reg skommel. 

Leerder maak ‘n lys van  
-ie- en -uu- woorde. Teken ‘n 
prent by elke woord.

Flits prente van flitskaarte, 
laat leerder die woorde met 
woordkaarte bou. 
Skryf die woorde op jou 
witbordjie as jy dit klaar gebou 
het. 

Druk die spelkaarte uit op CR. 
Vou en speel die speletjie. 
Leerder kyk na prent, skryf 
die woord, maak die kaartjie 
oop en kyk of die woord reg 
geskryf is.

Flits die flitskaarte se prente 
in die kurrikulumstel vir die 
leerder, kind skryf die woorde 
in ‘n werkboek. 
Prente van vorige stories kan 
ook gebruik word.

Taal

Gebruik die storie en 
identifiseer al die hoofletters 
en leestekens in die storie. 

CR 
Meervoud en verkleinwoord 
aktiwiteit

Prentkaarte 
Kies enige 3 prentkaarte en 
maak jou eie sinne. Skryf die 
sinne en skryf dit met die 
regte leestekens en 
hoofletters.

CR 
Rymwoorde aktiwiteit.

Hersien enkelvoud, meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek bl.2 1 
en CR.



Leer my lees saam met Tippie die olifant 

Vlak 2 : Boek 8 - Tippie se kous 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Lees

Volwassene lees die storie: 

Tippie se kous 

Soek die -ou- woorde in die 

storie. 

Maak ‘n lys van die woorde en lees 

dit weer hardop. 

CR 

Woordeskat

Die volwassene lees die storie en 

die kind herhaal sin vir sin: Tippie se 

kous 

Flitskaarte 

Lees die flitskaarte hardop. 

Volwassene flits ‘n prentkaart, 

maatjie soek die woord en prent 

wat daarby pas. Klank en lees dit 

hardop. 

CR 

Sigwoorde geheue speletjie

Die kind lees die storie hardop: 

Tippie se kous. 

Soek -ou -woorde in 

prentewoordeboek. 

Soek ou woorde in ‘n ou tydskrif. 

Knip dit uit en plak dit in jou 

werkboek. 

Die kind lees weer die storie, 

maar konsentreer op vlotheid en 

gevoel: 

Hersien flitskaarte: 

Boek 1 tot 8. 

Draaispeletjie:  

Sit woordwiele in en soek woorde 

wat pas. Pas prent wiel by sinwiel.

Lees assessering: 
Herken sigwoorde  

0 1 2 

Dekodering (klank en lees nuwe woorde)  

0 1 2 

Vlotheid en gevoel  

0 1 2 

Begrip  

0 1 2 

Spoedlees van woordelys bl.20  

0 1 2 

Klanke

Woordbouvel le 

Bou die -ou- woorde op jou 

woordbouvel le. Volwassene sit die 

prentkaartjies in en leerder bou 

die woorde met klank kaarte. 

CR 

Klanke aktiwiteit

Konkrete bou van woorde 

Bou die flitskaartwoorde met 

speelklei. 

CR 

Woordbou aktiwiteit

Woordbouvel le 

Die volwassene sit die woorde in 

en leerders klank en lees die 

woorde. Dan moet hul le die 

gepaste prent kry om by die 

woorde te pas. 

Soek woorde in leesboek, bl.2 1.

Druk die woordbou aktiwiteit uit 

op CR en knip dit uit. 

Kyk hoeveel woorde jy met die 

-ou- klank kan bou.  

Maak ‘n lys van al die woorde. 

Kleur die woorde wat rym 

dieselfde kleur in.

Die volwassene sˆ die woord 

hardop en die kind bou die woord 

en plak dit met die kaartjies in 

klaswerkboek. 

Enkelvoud, Meervoud en 

verkleinwoorde in leesboek, bl.2 1.

Skryf

Fynmotoriese oefening: 

Sit ‘n muntstuk op jou tafel, 

probeer om die muntstuk met 

een vinger op ‘n slag om te dop. 

Gebruik al die vingers. 

Aktiwiteitsvel le: 

Gebruik die letters en bou jou 

eie -ou- woorde.

Fynmotoriese oefening: 

Rol klei bal letjies en neem ‘n 

koekrol ler of ‘n bottel om dit 

plat te rol. 

Sensoriese skryf: 

Skryf die woorde van die 

flitskaarte in ‘n plat bal letjie klei 

met ‘n sosatiestokkie.

Fynmotoriese oefening: 

Neem ‘n polisterien bakkie en laat 

die kind gaatjies op die buitelyn 

van ‘n prentjie deur druk met ‘n 

kopspeld of drukspyker. 

Aktiwiteitsvel le: 

Kyk na die prente en maak -ou- 

woorde. 

Skryf -- woorde in 

prentewoordeboek.

Fynmotoriese oefening: 

Laat die kind ‘n doolhof met sy 

vingertjies volg. 

CR: 

Skryf en afvee aktiwiteit vir die 

ou klank. 

Witbordjie skryfwerk: 

Skryf jou eie sinne met 

prentkaarte vir kreatiewe 

skryf.

Skryfwerk in leesboek, bl.23. 

Druk die inkleuraktiwiteit uit op 

CR. Laat die kind die buite lyne 

van die kouse teken. Laat hy blou 

papier skeur en plak vir die kouse.



Luister en 

praat

Luisteroefening: 

Ouditiewe persepsie 

Volwassene klank woorde, kind 

moet die prent soek in die 

leesboek wat by die woord wat 

geklank is pas. 

k-ou-s     t-ou    b-l-ou 

k-ou-d     o-n-d-e-r 

Aktiwiteit: 

Luister na die storie van Tippie se 

kous, sˆ -ou- elke keer as jy ‘n 

woord hoor met -ou- in.

Luisteroefening: 

Fonologiese bewustheid 

Volwassene lees ‘n sin in die storie. 

Die kind sit ‘n tel ler neer vir elke 

woord. Kind sˆ dan hoeveel 

woorde daar by die sin is. 

Aktiwiteit: 

Kaartstel vir storiebegrip en 

kreatiewe skryfwerk. Vertel die 

storie in die korrekte volgorde 

terug.

Luisteroefening: 

Kommunikasie vaardighede 

Raai raai. Beskryf vir jou kind 

verskil lende items laat hy/sy raai 

wat jy beskryf het. 

Bv. ek dink aan iets wat wiele 

het. 

Aktiwiteit: 

Volwassene se ‘n sin, leerder 

moet die prent soek wat daarby 

pas.

Luisteroefening: 

Luistervaardighede 

Volwassene sˆ ‘n paar woorde, 

kind herhaal die woorde in regte 

volgorde. Kind identifiseer 

watter woord nie rym nie. 

sit, kou, tou, vou 

kous, koud, oud, stout 

bou, sou, die, rou 

Aktiwiteit: 

Volwassene lees ‘n sin. Die kind 

soek die prent wat daarby pas.

Luister oefening 

Ouditiewe Diskriminasie 

Watter van die woorde pas 

bymekaar en waarom? 

kar, fiets, perd 

bank, hond, tafel 

kat, hond, huis 

Praat assessering 

Laat die kind die kaartstel 

gebruik om vir jou die storie 

terug te vertel. 
Deelname aan aktiwiteit.  

0 1 2 

Taalgebruik  

0 1 2 

Woordorde  

0 1 2 

Sorteer prente in volgorde  

0 1 2 

Selfvertroue  

0 1 2 

Begrip

Beantwoord vra in leesboek, 
bl.22. 

CR 
Pas die prent by die woord.

CR 
Voltooi die sin aktiwiteit 

Gee vir die kind 4 sinne uit die 
storie. Laat die kind sy/haar eie 
vrae vir elke sin opmaak.

CR  
Bou sinne aktiwiteit 

Draaispeletjie:  
Pas die prente by die regte 
woorde. 
Pas die sinne by prente.

CR 
Waar of onwaar aktiwiteit 

Kaartstel vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk. 
Kyk na die prente sorteer dit 
in volgorde.

Druk die volgorde aktiwiteit 
uit op CR. Skryf ‘n sin by elke 
prent. Knip die prente uit en 
plak dit in die regte volgorde in 
jou werkboek. 

Voltooi die sinne in jou leesboek, 
bl.24.

Spel ling

Gebruik woordbouvel le en bou 
die flitskaartwoorde terwyl 
volwassene die woord ophou. 

Speel geheue speletjie met 
uitgedrukte flitskaarte.

Volwassene skommel klanke van 
woordbouvel le met ‘n 
prentkaart en leerder moet 
die woord reg skommel. 
Leerder skryf die woorde op 
papier/werkboek.

Flits prentkaarte van 
flitskaarte, laat leerder die 
woorde met woordkaarte bou. 
Klank woorde van flitskaarte. 
Laat leerder die prent soek en 
dan die woord bou.

CR 
Druk die spelkaarte uit op CR. 
Vou en speel die speletjie. 
Leerder Kyk na prent, skryf 
die woord, maak die kaartjie 
oop en kyk of die woord reg 
geskryf is.

Flits die prentkaarte in die 
kurrikulumstel vir die kind, laat 
die kind dan die woorde skryf in 
‘n klaswerkboek. 
Gebruik prente uit vorige 
stories ook.

Taal

Gebruik die storie en 
identifiseer al die hoofletters 
en leestekens in die storie. 

CR 
Meervoud en verkleinwoord 
aktiwiteit

Prentkaarte 
Kies enige 4 prentkaarte en 
maak jou eie sinne. Skryf die 
sinne in jou werkboek.

CR 
Rymwoorde aktiwiteit.

Hersien enkelvoud, meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek bl.2 1 
en CR.



Leer my lees saam met Tippie die olifant 

Vlak 2 : Boek 9 - Tippie soek ‘n boek 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Lees

Volwassene lees die storie: 
Tippie soek ‘n boek. 

Soek die -oe- woorde in die 
storie. 
Maak ‘n lys van die woorde. 
Skryf dit in jou werkboek. 

CR 
Woordeskat

Die volwassene lees die storie en 
die kind herhaal sin vir sin: Tippie 
soek ‘n boek. 

Flitskaarte 
Lees die flitskaarte hardop. 
Gebruik CR se flitskaarte en 
pas dit bymekaar. 

CR 
Sigwoorde geheue speletjie

Die kind lees die storie hardop: 
Tippie soek ‘n boek. 

Soek -oe- woorde in 
prentewoordeboek. 

Lees woorde op flitskaarte.  
Speel ‘n speletjie daarmee: 
SNAP 

Die kind lees weer die storie, 
maar konsentreer op vlotheid 
en gevoel: 

Hersien flitskaarte: 
Boek 1 tot 9. 

Draaispeletjie:  
Sit woordwiele in en soek 
woorde wat rym. 
Pas prentwiel by sinwiel.

Lees assessering: 
Herken sigwoorde 0 1 

2 

Dekodering (klank en lees nuwe woorde) 

0 1 2 

Vlotheid en gevoel 0 1 

2 

Begrip 0 1 2 

Spoedlees van woordelys bl.20  

0 1 2 

Klanke

Woordbouvel le 
Bou die -oe- woorde op jou 
woordbouvel le. Volwassene sit 
die prentkaartjies in en leerder 
bou die woorde met klank 
kaarte. 

CR 
Klanke aktiwiteit

Konkrete bou van woorde 
Bou die flitskaartwoorde met 
stokkies. 

CR 
Woordbou aktiwiteit

Woordbouvel le 
Die volwassene sit die woorde in 
en leerders klank en lees die 
woorde. Dan moet hul le die 
gepaste prent kry om by die 
woorde te pas. 

Soek woorde in leesboek, bl.2 1.

Druk die woordbou aktiwiteit 
uit op CR en knip dit uit. 
Kyk hoeveel woorde jy met die 
-oe- klank kan bou.  
Maak ‘n lys van al die woorde. 
Skryf die woorde wat met 
dieselfde klank begin langs 
mekaar.

Die volwassene sˆ die woord 
hardop en die kind bou die 
woord en plak dit met die 
kaartjies in klaswerkboek. 

Enkelvoud, Meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek, bl.2 1.

Skryf

Fynmotoriese oefening: 
Neem ‘n bal (30cm) en rol dit 
teen die muur op so hoog as 
wat jy kan en weer af. 

Aktiwiteitsvel le: 
Gebruik die letters en bou jou 
eie -oe- woorde. Skryf die 
woorde oor op jou witbordjie.

Fynmotoriese oefening: 
Neem ‘n botterbak met 
gaatjies in en laat die kind klein 
stokkies in die gaatjies druk. 

Sensoriese skryf: 
Skryf die woorde van die 
flitskaarte met ‘n lang stok in 
die grond. 

Grofmotoriese oefening: 
Kruiwaloop. 

Aktiwiteitsvel le: 
Kyk na die prente en skryf die 
-oe- woorde. 

Skryf -oe- woorde in 
prentewoordeboek.

Fynmotoriese oefening: 
Gebruik ‘n teelepel om sand in 
‘n koppie te skep.  

CR: 
Skryf en afvee aktiwiteit vir 
oe klank. 

Witbordjie skryfwerk: 
Skryf sinne vir prentkaarte.

Skryfwerk in leesboek, bl.23. 

Druk die inkleuraktiwiteit uit 
op CR. Plak dit op ‘n polisterien 
houer. Laat die kind met ‘n 
tandestokkie gaatjies druk op 
die buitelyne. Skeur dan die 
prent uit en verf dit met 
waterverf.



Luister en 
praat

Luisteroefening: 
Ouditiewe persepsie 
Ek sien met my klein ogie... 

Aktiwiteit: 
Luister na die storie en hoes 
elke keer as jy ‘n woord hoor 
met die -oe- klank in.

Luisteroefening: 
Fonologiese bewustheid 
Volwassene gee woorde. kind 
klap die woorde in lettergrepe. 
appel, lemoen, hoender,   
soek, koekeloer, beroep 

Aktiwiteit: 
Sorteer en vertel storie met 
kaartstel vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk.

Kommunikasie vaardighede 
Proe en beskryf. Volwassene 
gee vir die kind 10 verskil lende 
goed om aan te proe. Die kind 
moet die smaak en tekstuur 
van items beskryf in woorde. 

Luistervaardighede 
Luister na woorde. Volwassene 
gee woord, kind moet woord 
herhaal en een klank bysit. Wat 
is die woord nou? 
een   sit b aan die begin. 
kou   sit d aan die einde. 
oes   sit k aan die begin. 
soet  sit ‘n b in die s se plek. 

Aktiwiteit 
Kyk Tippie soek koek op YouTube

Luister oefening 
Ouditiewe Diskriminasie 
Volwassene maak mond toe 
met masker. Twee klanke word 
gesˆ. Kind moet sˆ of die klanke 
dieselfde is of verskil lend. 
oe   ou 
aa   a 
oe   oe 
ie    uu 
oo   oe 
ou   ou

Begrip

Beantwoord vra in leesboek, 
bl.22. 

CR 
Pas die prent by die woord.

CR 
Voltooi die sin aktiwiteit 

Gee vir die kind 4 sinne uit die 
storie. Laat die kind sy/haar eie 
vrae vir elke sin opmaak.

CR  
Bou sinne aktiwiteit 

Draaispeletjie:  
Pas die prente by die regte 
woorde. 
Pas die sinne by prente.

CR 
Waar of onwaar aktiwiteit 

Kaartstel vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk. 
Kyk na die prente sorteer dit 
in volgorde.

Druk die volgorde aktiwiteit 
uit op CR. Skryf ‘n sin by elke 
prent. Knip die prente uit en 
plak dit in die regte volgorde in 
jou werkboek. 

Voltooi die sinne in jou leesboek, 
bl.24.

Spel ling

Gebruik woordbouvel le en bou 
die flitskaartwoorde terwyl 
volwassene die woord ophou. 

Speel SNAP met uitgedrukte 
flitskaarte.

Volwassene skommel klanke van 
woordbouvel le met ‘n 
prentkaart en leerder moet 
die woord reg skommel. 
Leerder skryf die woorde op 
papier/werkboek.

Flits prentkaarte van 
flitskaarte, laat leerder die 
woorde met woordkaarte bou. 

Druk die spelkaarte uit op CR. 
Vou en speel die speletjie. 
Leerder Kyk na prent, skryf 
die woord, maak die kaartjie oop 
en kyk of die woord reg 
geskryf is.

Flits die flitskaarte in die 
kurrikulum vir die leerder, laat 
die kind die woorde skryf in ‘n 
klaswerkboek.

Taal

Gebruik die storie en 
identifiseer al die hoofletters 
en leestekens in die storie. 

CR 
Meervoud en verkleinwoord 
aktiwiteit

Prentkaarte 
Kies enige 3 prentkaarte en 
maak jou eie sinne. Skryf die 
sinne en skryf dit met die 
regte leestekens en 
hoofletters.

CR 
Rymwoorde aktiwiteit.

Hersien enkelvoud, meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek bl.2 1 
en CR.



Leer my lees saam met Tippie die olifant 

Vlak 2 : Boek 10 - Tippie en die braai 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Lees

Volwassene lees die storie: 

Tippie en die braai. 

Maak ‘n lys van woorde met a, 

e, i, o, aa, uu, ou, ie, aai en skryf 

dit met ‘n stokkie in sand. 

CR 

Woordeskat

Die volwassene lees die storie en 

die kind herhaal sin vir sin: 

Tippie en die braai 

Flitskaarte 

Lees die flitskaarte hardop. 

Druk 2 stel le en knip dit uit. Pas 

maats bymekaar. 

CR 

Sigwoorde geheue speletjie

Die kind lees die storie hardop: 

Tippie en die braai 

Soek al die woorde wat jy nog 

nie gedoen het nie in 

prentewoordeboek. 

Lees woorde op flitskaarte.  

Speel ‘n speletjie daarmee: 

SNAP 

Die kind lees weer die storie, 

maar konsentreer op vlotheid en 

gevoel: 

Tippie en die braai. 

Hersien flitskaarte 

Boek 1 tot 10. 

Draaispeletjie:  

Sit woordwiele in en soek 

woorde wat pas. 

Pas prentwiel by sinnewiel.

Lees assessering: 
Herken sigwoorde  

0 1 2 

Dekodering (klank en lees nuwe woorde) 

0 1 2 

Vlotheid en gevoel  

0 1 2 

Begrip  

0 1 2 

Spoedlees van woordelys bl.20  

0 1 2 

Klanke

Woordbouvel le 

Bou die -aai- woorde op jou 

woordbouvel le. Volwassene sit die 

prentkaartjies in en leerder bou 

die woorde met klank kaarte. 

CR 

Klanke aktiwiteit

Woordbouvel le 

Bou die -ei- woorde op jou 

woordbouvel le. Volwassene sit die 

prentkaartjies in en leerder bou 

die woorde met klank kaarte. 

CR 

Woordbou aktiwiteit

Woordbouvel le 

Bou die -oei- woorde op jou 

woordbouvel le. Volwassene sit die 

prentkaartjies in en leerder bou 

die woorde met klank kaarte. 

Knip spel ling evaluasie kaarte op 

CR uit en klank en lees die 

woorde.

Woordbouvel le 

Bou die -ooi en eeu- woorde op 

jou woordbouvel le. Volwassene 

sit die prentkaartjies in en 

leerder bou die woorde met 

klank kaarte. 

Die volwassene sˆ die woord 
hardop en die kind bou die 
woord en plak dit met die 
kaartjies in klaswerkboek. 

Enkelvoud, Meervoud en 
verkleinwoorde in leesboek, 
bl.20 en 2 1.

Skryf

Fynmotoriese oefening: 

Frommel ‘n stuk koerantpapier 

met 1 hand en vou dit weer oop 

met een hand. 

Aktiwiteitsvel le: 

Gebruik die letters en skryf jou 

eie woorde.

Fynmotoriese oefening: 

Skeur papier in repies en rol dit 

op in rol letjies. 

Sensoriese skryf: 

Skryf die woorde van die 

flitskaarte in fyngemaakte 

jel lie. 

Fynmotoriese oefening: 

Kraploop om ‘n groot tafel. 

Neem ‘n sponsie en 2 bakke. Vul 

een bak met water. Verskuif 

water na leË houer met die 

spons. 

Aktiwiteitsvel le: 

Kyk na die prente en skryf 

woorde. 

Skryf -- woorde in 

prentewoordeboek.

Fynmotoriese oefening: 

Lamineer ‘n eenvoudig prent en 

maak gaatjies op buite lyne. 

Laat kind prent ryg met wol. 

CR: 

Skryf en afvee aktiwiteit. 

Skryf ‘n sin vir elke prentkaart 

in jou werkboek.

Skryfwerk in leesboek, bl.23. 

Druk die inkleuraktiwiteit uit 
op CR. Teken agtergrond en 
kleur die prent helder in.



Luister en 
praat

Luisteroefening: 
Ouditiewe persepsie 
Sit 4 items op die tafel, 
bv.mes, bal, lap, spons. 
Volwassene sˆ elkeen en kind 
moet dit klank.  

Aktiwiteit: 
CR woordeskat. Luister na die 
woorde en herhaal. 
Identifiseer middelklanke.

Luisteroefening: 
Fonologiese bewustheid 
Woorde bou met 2 
anderwoorde, bv. volwassene 
sˆ reËn en boog, rug en sak, 
son en skyn. 

Aktiwiteit: 
Kaartstel vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk. Vertel 
wat in elke prentjie gebeur. 
Let op sinskonstruksie en 
taalgebruik.

Luisteroefening: 
Kommunikasie vaardighede 
Vra vrae vir jou kind wat 
begin met: hoe, hoekom, 
waarom, wat... 
Wat gebeur as ek my stamp 
teen iets? 
Hoekom moet ‘n vuur brand? 
Waarom het Tippie vir Mamma 
gehelp? 
Wat het Tippie gedoen om sy 
hande skoon te kry? 

Luisteroefening: 
Luistervaardighede 
Geluide ver en naby. Laat jou 
kind sy ogies toemaak. Vra vir 
hom waar verskil lende geluide 
gehoor kan word. 

Praataktiwiteit: 
Laat jou kind vingerpoppe 
gebruik om sy of haar eie kort 
storie te vertel.

Praat assessering 
Vertel die jou eie storie met 
vingerpoppe. 

        Deelname aan aktiwiteit.  

0 1 2 

Taalgebruik  

0 1 2 

Woordorde  

0 1 2 

        Kreatiwiteit  

0 1 2 

        Selfvertroue  

0 1 2 

Begrip

Beantwoord vra in leesboek, 
bl.22. 

CR 
Pas die prent by die woord.

CR 
Voltooi die sin aktiwiteit 

Gee vir die kind 4 sinne uit die 
storie. Laat die kind sy/haar 
eie vrae vir elke sin opmaak. 

CR  
Bou sinne aktiwiteit 

Draaispeletjie:  
Pas die prente by die regte 
woorde. 
Pas sinne by prente.

CR 
Waar of onwaar aktiwiteit. 

Kaartstel vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk. 
Kyk na die prente sorteer dit 
in volgorde.

Druk die volgorde aktiwiteit 
uit op CR. Skryf ‘n sin by elke 
prent. Knip die prente uit en 
plak dit in die regte volgorde 
in jou werkboek. 

Voltooi die sinne in jou 
leesboek, bl.24

Spel ling

Gebruik woordbouvel le en bou 
die aai woorde. 

Speel SNAP met uitgedrukte 
flitskaarte.

Gebruik woordbouvel le en bou 
die ei woorde. 

Leerder skryf die woorde op 
papier/werkboek.

Gebruik woordbouvel le en bou 
die oei woorde. 

Skryf die woorde op jou 
witbordjie.

Gebruik woordbouvel le en bou 
die ooi en eeu woorde. 

Druk die spelkaarte uit op CR. 
Vou en speel die speletjie. Kind 
kyk na prent, skryf die woord, 
maak die kaartjie oop en kyk 
of die woord reg geskryf is.

Flits die flitskaarte in die 
kurrikulumstel vir die leerder, 
laat die leerder die woorde 
hardop klank en dan die 
woorde skryf in ‘n 
klaswerkboek.

Taal

Gebruik die storie en 
identifiseer al die hoofletters 
en leestekens in die storie. 

CR 
Meervoud en verkleinwoord 
aktiwiteit

Prentkaarte 
Kies enige 3 prentkaarte en 
maak jou eie sinne. Skryf die 
sinne in jou werkboek.

CR 
Rymwoorde aktiwiteit.

Hersien enkelvoud, meervoud 
en verkleinwoorde in leesboek 
bl.20 en CR.
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