


  Weeklikse beplanning Leer my lees Vlak 

1
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, magnete en aanlynleer in! 
Voorgestelde weeklikse beplanning word saam met die Vlak 1 Kurrikulumstel, die 

Magneetstel en die drukbare aktiwiteite by Curious Readers gebruik. 
Onthou daar is ook ’n YouTube video vir die boekie. 

Hierdie is slegs ’n voorgestelde idee van hoe Reinette en Jose die Tippie produkte sou gebruik om 
’n boekie per week te doen om die vaslegging van konsepte te verseker. Onthou elke kind is 

anders en Tippie maak individualisering moontlik. 





  Weeklikse beplanning 
Vlak 1: Boek 1 - Week 1  Voorgestelde weeklikse beplanning word saam met die Vlak 1 Kurrikulumstel, die Magneetstel en die drukbare aktiwiteite by Curious   
    Readers gebruik. Onthou daar is ook ’n YouTube video vir die boekie.  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag - Assessering

Lees ‘Hal lo, Tippie’ 
Flitskaarte: 
- lees flitskaarte: bed, kas, 

mat, kat lag  
Lees Woordelys Bladsy 16 
Lees Enkelvoud Meervoud 
Verkleinwoord Bladsy 16 
Druk 2 stel le van die 
flitskaarte op CR en speel ’n 
geheue speletjie

Begeleide lees - Hal lo, Tippie  
Pas die flitskaarte by die 
woorde in jou Tippie boekie. 
Pas die prentjie magnete (kas, 
kat, mat, bed) by die 
flitskaartwoorde

Lees Hal lo, Tippie hardop 

Plaas die flitskaarte in die 
omgewing en vra die kind om 
spesifieke flitskaarte te gaan 
haal

Lees Hal lo, Tippie hardop en 
fokus op vlot lees.  
Bou ’n sin met die Tippie 
teksmagnete en laat die kind 
dit uitbeeld met die prentjie 
magnete bv Die kat is op die 
bed

Pas die prentjie by die woord 
bladsy 2 1 
Soek nou die prentjie en 
teksmagnete soos wat dit in 
jou boekie is. 

Soek die woorde bladsy 19

Klanke Bou jou eie -a- woorde op die 
Speelkleimatte  
Meng Maziena en water in ’n 
skinkbord en laat die kind die 
flitskaart woorde skryf

Kyk na die prentjies en maak 
-a- woorde op die 
Speelkleimatte 
Magnete: 
- haal prentjies wat –a- 

bevat, uit 
- haal teksmagnete wat –

a- bevat, uit 

Kyk hoeveel -a- woorde jy 
kan bou op die Speelkleimatte 

Spuit skeerroom op die tafel 
en skryf soveel a-woorde 
daarin as wat jy kan 

Knip die letters uit en oefen 
om die woorde te bou 
kat, mat, kas, lag, bed, hop, 

sit, dit

Woordbou bladsy 16 
Vul in a of e bladsy 17

Skryf Oefen kant 1 van die  
Skryf-en-afvee aktiwiteit 
Druk en lamineer die 
Sigwoorde by CR en oefen 
om die woorde te skryf. 

Oefen kant 2 van die  
Skryf-en-afvee aktiwiteit

Skryf so mooi as wat jy kan 
op beide kante van die Skryf-
en-afvee aktiwiteite

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies die kaart waarvan jy 

die meeste hou en skryf 
2 sinne 

- kyk na die kaarte en 
skryf ’n  werkwoord vir 
elke kaart neer, bv. slaap, 
lˆ, dink, spring, soek

Skryfwerk bladsy 23 
Druk die inkleur aktiwiteit en 
wees kreatief





  Weeklikse beplanning 

Luister 
en 
Praat

Volwassene lees Hal lo, Tippie vir 
die kind en vra basiese vrae 
oor die storie

Kyk na die kaarte vir 
storiebegrip en kreatiewe 
skryfwerk en maak jou eie sin 
oor elkeen van die kaarte

Sorteer die kaarte vir 
storiebegrip en kreatiewe 
skryfwerk in die regte 
volgorde en vertel die storie 
in jou eie woorde

Vertel jou eie storie aan die 
hand van die storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk kaarte

Voltooi die sinne bladsy 24 
Gebruik die 5 kaarte vir 
storiebegrip en kreatiewe 
skryfwerk en doen mondelings 
’n kort storie met 5 sinne

Begrip Soek al die woorde met ’n -a- 
in die Alfabetkaarte

Antwoord vrae oor Hal lo, 
Tippie. Wie? Wat? Waar?

Kies die antwoord bladsy 18 
mondelings

Voltooi die sinne mondelings 
bladsy 24

Kies die antwoord  
bladsy 18

Spel ling Soek al die Flitskaart woorde 
in jou Prentjie-woordeboek 
Trek die woorde na

Kyk na die flitskaarte en 
probeer self die woorde 
skryf

Skryf nou self al die 
Flitskaart woorde in jou 
Prentjie-woordeboek

Kyk na die prentjies op die 
flitskaarte en probeer self 
die woorde skryf.  Draai die 
kaart om en kyk of jy reg 
geskryf het.

Skryf die woorde neer bladsy 
22

Taal Pas die prentjies en die 
woorde van Hal lo, Tippie uit 
jou magneetstel bymekaar

Bou 3 sinne met die Tippie 
magnete 
Speel “Ek sien een ___, ek sien 
twee ___” Ek sien ’n groot 
___, ek sien ’n klein ____”

Magnete: 
- haal al die prentjies wat 

-a- in het, uit 
- pas die woorde by die 

prentjies 
- bou 2 sinne 

Bou en vertel ’n kort storie 
met jou Tippie magnete

Enkelvoud, Meervoud en 
Verkleinwoord bladsy 17 
Rymwoorde bladsy 20





  Weeklikse beplanning 

Vlak 1: Boek 2 - Week 2  Voorgestelde weeklikse beplanning word saam met die Vlak 1 Kurrikulumstel, die Magneetstel en die drukbare aktiwiteite by   
     Curious Readers (CR) gebruik. Onthou daar is ook ’n YouTube video vir die boekie. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag - Assessering

Lees ‘Tippie en die hen’ 
- lees die flitskaarte: 
hok hek hen nes pik hap kat 
kos  
- lees die Woordelys bladsy 

17 
- lees Enkelvoud Meervoud 

Verkleinwoord bladsy 17 
Druk 2 stel le van die 
flitskaarte op CR en speel ’n 
geheue speletjie 
Lees die Woordelys bladsy 17

Begeleide lees: Tippie en die hen  
Flitskaarte: 
- Pas kaarte by  woorde in 

Tippie boek 
- Sorteer kaarte alfabeties 
Haal al die prentjie magnete 
wat by ‘Tippie en die hen’ pas, 
uit

Lees Tippie en die hen hardop 
Begeleide lees: Enkelvoud 
Meervoud Verkleinwoord 
bladsy 17

Flitskaarte: 
- plaas teen muur

- kind haal -e-kaarte af


Lees Tippie en die hen hardop 
en fokus op vlot lees.  
Haal al die prentjie magnete 
wat -e- in het, uit. Pas die 
teksmagnete met –e- by die 
prentjie magnete

Pas die prentjie by die woord 
bladsy 2 1 
Soek prentjie en 
teksmagnete soos op bladsy 
2 1 

Soek die woorde bladsy 20

Klanke Bou jou eie -e- woorde op die 
Speelkleimatte  
Meng Maziena en water in ’n 
skinkbord en laat die kind die 
flitskaart woorde skryf

Speelkleimatte: 
- kyk na die prentjies

- bou die -e- woorde 

- bou 3 -e- woorde wat 

rym met ‘ses’

Speelkleimatte: 
- bou 3 -e- woorde wat rym 
met ‘mes’ 
- bou 3 -e- woorde wat 

rym met ‘nek’ 
- bou 3 -e- woorde wat 

rym met ‘pen’ 
Spuit skeerroom op die tafel 
en skryf soveel e-woorde 
daarin as wat jy kan 

Knip die letters uit en oefen 
om die woorde te bou 
kat, mat, kas, lag, bed, hop, 

sit, dit

Woordbou bladsy 18

Vul in a of e bladsy 19

Skryf Oefen kant 1 van die  
Skryf-en-afvee aktiwiteit 
Druk en lamineer die 
Sigwoorde by CR en oefen 
om die woorde te skryf. 

Oefen kant 2 van die 

Skryf-en-afvee aktiwiteit

Skryf so mooi as wat jy kan 
op beide kante van die Skryf-
en-afvee aktiwiteite

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies die kaart wat jou 

laat skrik

- skryf 2 sinne oor die 

kaart

Skryfwerk bladsy 23 
Druk die inkleur aktiwiteit en 
wees kreatief





  Weeklikse beplanning 

Luister 
en 
Praat

Volwassene lees Tippie en die 
hen vir die kind en vra basiese 
vrae oor die storie

Kies 2 van die kaarte vir 
storiebegrip en kreatiewe 
skryfwerk en vertel die 
storie

Sorteer die kaarte vir 
storiebegrip en kreatiewe 
skryfwerk in die regte 
volgorde en vertel die storie 
in jou eie woorde

Vertel jou eie storie aan die 
hand van die storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk kaarte

Voltooi die sinne bladsy 24 
Gebruik die 5 kaarte vir 
storiebegrip en kreatiewe 
skryfwerk en doen mondelings 
’n kort storie met 5 sinne

Begrip Soek al die woorde met ’n -e- 
in die Alfabetkaarte

Antwoord vrae oor Tippie en 
die hen Wie? Wat? Waar?

Kies die antwoord bladsy 19 
mondelings

Voltooi die sinne mondelings 
bladsy 24

Kies die antwoord skriftelik

bladsy 19

Spel ling Soek al die Flitskaart woorde 
in jou Prentjie-woordeboek

Trek die woorde na

Kyk na die flitskaarte en 
skryf die woorde met vinger

Skryf nou self al die 
Flitskaart woorde in jou 
Prentjie-woordeboek

Kyk na die prentjies op die 
flitskaarte en probeer self 
die woorde skryf.  Draai die 
kaart om en kyk of jy reg 
geskryf het.

Skryf die woorde neer bladsy 
22

Taal Pas die prentjies en die 
woorde van Tippie en die hen 
uit jou magneetstel 
bymekaar

Bou 3 sinne met die Tippie 
magnete 
Speel “Ek sien een ___, ek sien 
twee ___” Ek sien ’n groot 
___, ek sien ’n klein ____”

Magnete: 
- haal al die prentjies wat 

-e- in het, uit

- pas die woorde by die 

prentjies

- rangskik woorde alfabeties

Bou en vertel ’n kort storie 
met jou Tippie magnete

Doen Enkelvoud, Meervoud en 
Verkleinwoord bladsy 18

Rymwoorde bladsy 20





  Weeklikse beplanning 
Vlak 1: Boek 3 - Week 3  Voorgestelde weeklikse beplanning word saam met die Vlak 1 Kurrikulumstel, die Magneetstel en die drukbare aktiwiteite by   
     Curious Readers (CR) gebruik. Onthou daar is ook ’n YouTube video vir die boekie. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag - Assessering

Lees ‘Tippie se jas’ - lees die 
flitskaarte: was jas vat kas 
pas kol 
- lees die Woordelys bladsy 

17 
- lees Enkelvoud Meervoud 

Verkleinwoord bladsy 17 
Druk 2 stel le van die 
flitskaarte op CR en speel ’n 
geheue speletjie 
Lees die Woordelys bladsy 17

Begeleide lees: Tippie se jas 
Flitskaarte:  
- haal die wat nie met 

ander rym nie, uit 
- pas kaarte by woorde in 

jou Tippie boek 
- sorteer kaarte alfabeties 
Haal al die prentjie magnete 
wat by ‘Tippie se jas’ pas, uit

Lees Tippie se jas hardop 
Begeleide lees – Woordelys en 
Enkelvoud Meervoud 
Verkleinwoord bladsy 17

Flitskaarte:  
- haal -a- woorde uit 
- noem 2 woorde wat met 

‘kol’ rym 
- noem 2 woorde wat met 

‘vat’ rym

Lees Tippie se jas hardop en 
fokus op vlot lees.  

Haal al die prentjie magnete 
wat -a- in het, uit. Pas die 
teksmagnete met -a- by die 
prentjie magnete

Pas die prentjie by die woord 
bladsy 2 1 
Soek prentjie en 
teksmagnete soos in boek 
bladsy 2 1 

Soek die woorde bladsy 20

Klanke Bou jou eie -a- woorde op die 
Speelkleimatte  
Meng Maziena en water in ’n 
skinkbord en laat die kind die 
flitskaart woorde skryf

Kyk na die prentjies en maak 
-a- woorde op die 
Speelkleimatte

Kyk of jy 3 -a- woorde wat 
rym op die Speelkleimatte 
kan bou 
Spuit skeerroom op die tafel 
en skryf soveel e-woorde 
daarin as wat jy kan 

Knip die letters uit en oefen 
om die woorde te bou 
kat, mat, kas, lag, bed, hop, 

sit, dit

Woordbou bladsy 18

Vul in a of e bladsy 19 
Ekstra: 
Kies 4 woorde uit ‘Woordbou’ 
en skryf jou eie sin in jou 
werkboek

Skryf Oefen kant 1 van die  
Skryf-en-afvee aktiwiteit 
Druk en lamineer die 
Sigwoorde by CR en oefen 
om die woorde te skryf. 

Oefen kant 2 van die 

Skryf-en-afvee aktiwiteit

Skryf so mooi as wat jy kan 
op beide kante van die Skryf-
en-afvee aktiwiteite

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- Kies 2 kaarte

- Skryf 2 sinne oor elke 

kaart


Skryfwerk bladsy 23 
Druk die inkleur aktiwiteit en 
wees kreatief





  Weeklikse beplanning 

Luister 
en 
Praat

Volwassene lees Tippie se jas 
vir die kind en vra basiese 
vrae oor die storie

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies die kaart 
waarvan jy die meeste hou 
en vertel die klas waarom jy 
daarvan hou

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
-  kies die kaart waarvan jy 
die minste hou en vertel die 
klas waarom jy nie daarvan 
hou nie 

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
-  sorteer die kaarte 
    in die regte volgorde 
- vertel die storie in jou eie 

woorde 

Voltooi die sinne bladsy 24 
Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- gebruik die 5 kaarte en 
skryf 5 sinne 

Begrip Soek al die -a- en -e- woorde 
in jou boek

Antwoord vrae oor Tippie se 
jas Wie? Wat? Waar?

Kies die antwoord bladsy 19 
mondelings

Voltooi die sinne mondelings 
bladsy 24

Kies die antwoord skriftelik

bladsy 19

Spel ling Soek al die Flitskaart woorde 
in jou Prentjie-woordeboek

Trek die woorde na

Kyk na die flitskaarte en 
skryf die woorde met jou 
vinger op die tafel

Skryf nou self al die 
Flitskaart woorde in jou 
Prentjie-woordeboek

Kyk na die prentjies op die 
flitskaarte en probeer self 
die woorde skryf.  Draai die 
kaart om en kyk of jy reg 
geskryf het.

Skryf die woorde neer bladsy 
22

Taal Pas die prentjies en die 
woorde van Tippie se jas uit 
jou magneetstel bymekaar

Bou 3 sinne met die Tippie 
magnete 
Speel “Ek sien een ___, ek sien 
twee ___” Ek sien ’n groot 
___, ek sien ’n klein ____”

Magnete: 
- haal 3 prentjies wat -e- in 

het, uit

- haal 3 prentjies wat -a- in 

het, uit

- bou 3 sinne met woorde, 

elk met -e- en -a- in, bv. 
Het Tippie ’n kat  

Bou en vertel ’n kort storie 
met jou Tippie magnete

Doen Enkelvoud, Meervoud en 
Verkleinwoord bladsy 18

Rymwoorde bladsy 22





  Weeklikse beplanning 
Vlak 1: Boek 4 - Week 4  Voorgestelde weeklikse beplanning word saam met die Vlak 1 Kurrikulumstel, die Magneetstel en die drukbare aktiwiteite by   
     Curious Readers gebruik. Onthou daar is ook ’n YouTube video vir die boekie. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag - Assessering

Lees ‘Tippie en die kat’ 
- lees die flitskaarte: 
kat, bed, bak, kos, lap, was, 
kas 
- lees die Woordelys bladsy 

18 
- lees Enkelvoud Meervoud 

Verkleinwoord bladsy 18 
Druk 2 stel le van die 
flitskaarte op CR en speel ’n 
geheue speletjie

Begeleide lees - Tippie en die 
kat  
Flitskaarte: 
- pas die kaarte by die 

woorde in jou boek

- rangskik die kaarte 

alfabeties

- gee 2 woorde wat met 

kos rym

- gee 2 woorde wat met 

bed rym

Lees Tippie en die kat hardop

Flitskaarte: 
Kies die kaarte wat by die 
woorde: 
- ‘in die ...’ pas  
- ‘Dit is ‘n ...’ 
- ‘Op die ...’ pas 
- ‘voor die ...’ pas


Lees Tippie en die kat hardop 
en fokus op vlot lees.  
Bou ’n sin met die Tippie 
teksmagnete en laat die kind 
dit uitbeeld met die prentjie 
magnete

Pas die prentjie by die woord 
bladsy 22 
Soek die prentjie en 
teksmagnete soos wat dit in 
jou boekie is. 

Soek die woorde bladsy 2 1

Klanke Bou jou eie -a- woorde op die 
Speelkleimatte  
Meng Maziena en water in ’n 
skinkbord en laat die kind die 
flitskaart woorde skryf

Kyk na die prentjies en maak 
-a- woorde op die 
Speelkleimatte

Speelkleimatte:  - bou 3 -a-     
woorde wat rym met ‘bak’ 
- bou 3 -a- woorde wat 

rym met ‘kas’ 
- bou 3 -a- woorde wat 

rym met ‘kat’ 
Spuit skeerroom op die tafel 
en skryf soveel a-woorde 
daarin as wat jy kan 

Knip die letters uit en oefen 
om die woorde te bou 
kat, mat, kas, lag, bed, hop, 

sit, dit

Woordbou bladsy 19 

Vul in a of i bladsy 20

Skryf Oefen kant 1 van die  
Skryf-en-afvee aktiwiteit 
Druk en lamineer die 
Sigwoorde by CR en oefen 
om die woorde te skryf. 

Oefen kant 2 van die 

Skryf-en-afvee aktiwiteit

Skryf so mooi as wat jy kan 
op beide kante van die Skryf-
en-afvee aktiwiteite

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies 2 kaarte  
- skryf 2 sinne oor elke 

kaart 

Skryfwerk bladsy 23 
Druk die inkleur aktiwiteit en 
wees kreatief





  Weeklikse beplanning 

Luister 
en 
Praat

Volwassene lees Tippie en die 
kat vir die kind en vra basiese 
vrae oor die storie

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- haal die kaart uit waarop 

Tippie ongelukkig lyk  
- verduidelik waarom hy 

ongelukkig is

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- sorteer kaarte in regte 

volgorde 

- vertel die storie in jou eie 

woorde

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- haal die kaart uit waarop 

Tippie gelukkig voel

- verduidelik waarom jy 

dink hy gelukkig voel

Voltooi die sinne bladsy 24 
Gebruik die 5 kaarte vir 
storiebegrip en kreatiewe 
skryfwerk en doen mondelings 
’n kort storie met 5 sinne

Begrip Soek al die woorde met ’n -a- 
in die Alfabetkaarte

Antwoord vrae oor Tippie en 
die kat. Wie? Wat? Waar?

Kies die antwoord bladsy 20 
mondelings

Voltooi die sinne mondelings 
bladsy 24

Kies die antwoord 

bladsy 20

Spel ling Soek al die Flitskaart woorde 
in jou Prentjie-woordeboek

Trek die woorde na

Kyk na die flitskaarte en 
probeer self die woorde 
skryf

Skryf nou self al die 
Flitskaart woorde in jou 
Prentjie-woordeboek

Kyk na die prentjies op die 
flitskaarte en probeer self 
die woorde skryf.  Draai die 
kaart om en kyk of jy reg 
geskryf het.

Skryf die woorde neer bladsy 
22

Taal Pas die prentjies en die 
woorde van Tippie en die kat 
uit jou magneetstel 
bymekaar

Bou 3 sinne met die Tippie 
magnete 
Speel “Ek sien een ___, ek sien 
twee ___” Ek sien ’n groot 
___, ek sien ’n klein ____”

Magnete: 
- haal 3 prentjies wat -o- in 

het, uit

- haal 3 prentjies wat -a- in 

het, uit

- bou 2 sinne met woorde, 

elk met -o- en -a- in, bv. 
Ek het die bak in die hok.

Bou en vertel ’n kort storie 
met jou Tippie magnete

Enkelvoud, Meervoud en 
Verkleinwoord bladsy 19

Rymwoorde bladsy 2 1





  Weeklikse beplanning 
Vlak 1: Boek 5 - Week 5  Voorgestelde weeklikse beplanning word saam met die Vlak 1 Kurrikulumstel, die Magneetstel en die drukbare aktiwiteite by   
     Curious Readers gebruik. Onthou daar is ook ’n YouTube video vir die boekie. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag - Assessering

Lees ‘Tippie en die bok’ 
- lees die flitskaarte: 
bok kop wit kos bak om hok  
- Lees die Woordelys op 

bladsy 18 
- lees Enkelvoud Meervoud 

Verkleinwoord bladsy 18 
Druk 2 stel le van die 
flitskaarte op CR en speel ’n 
geheue speletjie

Begeleide lees - Tippie en die 
bok  
Flitskaarte: 
- pas die flitskaarte by 

woorde in jou boek

- haal die kaarte met -o- 

uit

- gee 2 woorde wat met 

‘wit’ rym

- gee 2 woorde wat met 

‘bak’ rym

Lees Tippie en die bok hardop


Flitskaarte: 
- lees die kaarte en sorteer 

dit alfabeties 
- kies die kaarte wat by 

‘Dit is die bok se ....’ pas

Lees Tippie en die bok hardop 
en fokus op vlot lees.  
Bou ’n sin met die Tippie 
teksmagnete en laat die kind 
dit uitbeeld met die prentjie 
magnete

Pas die prentjie by die woord 
bladsy 22 
Soek nou die prentjie en 
teksmagnete soos wat dit in 
jou boekie is. 

Soek die woorde bladsy 2 1

Klanke Bou jou eie -o- woorde op die 
Speelkleimatte  
Meng Maziena en water in ’n 
skinkbord en laat die kind die 
flitskaart woorde skryf

Kyk na die prentjies en maak 
-o- woorde op die 
Speelkleimatte

Speelkleimatte:  - bou 3 -o- 
woorde wat rym met ‘bok’ 
- bou 3 o- woorde wat rym 

met ‘kos’ 
- bou 3 o- woorde wat rym 

met ‘kop’ 

Spuit skeerroom op die tafel 
en skryf soveel a-woorde 
daarin as wat jy kan 

Knip die letters uit en oefen 
om die woorde te bou 
kat, mat, kas, lag, bed, hop, 

sit, dit

Woordbou bladsy 19

Vul in a of e bladsy 20

Skryf Oefen kant 1 van die  
Skryf-en-afvee aktiwiteit 
Druk en lamineer die 
Sigwoorde by CR en oefen 
om die woorde te skryf. 

Oefen kant 2 van die 

Skryf-en-afvee aktiwiteit

Skryf so mooi as wat jy kan 
op beide kante van die Skryf-
en-afvee aktiwiteite

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies die kaart waarvan jy 

die minste hou

- skryf 2 sinne


Skryfwerk bladsy 23 
Druk die inkleur aktiwiteit en 
wees kreatief





  Weeklikse beplanning 

  

Luister 
en 
Praat

Volwassene lees Tippie en die 
bok vir die kind en vra basiese 
vrae oor die storie

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- maak jou eie sin oor 

elkeen van die kaarte

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- Sorteer die kaarte in die 

regte 

volgorde 

- vertel die storie in jou eie 
woorde

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- haal die 2 kaarte met die 

kat op, uit 
- vertel jou eie storie oor 

die 2 kaarte 

Voltooi die sinne bladsy 24 
Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies 1 kaart

- vertel in 3 sinne’n storie 

oor die kaart wat jy 
gekies het


Begrip Soek al die woorde met ’n -a- 
in die Alfabetkaarte

Antwoord vrae oor Tippie en 
die bok. Wie? Wat? Waar?

Kies die antwoord bladsy 20 
mondelings

Voltooi die sinne mondelings 
bladsy 24

Kies die antwoord 

bladsy 20

Spel ling Soek al die Flitskaart woorde 
in jou Prentjie-woordeboek

Trek die woorde na

Kyk na die flitskaarte en 
probeer self die woorde 
skryf

Skryf nou self al die 
Flitskaart woorde in jou 
Prentjie-woordeboek

Kyk na die prentjies op die 
flitskaarte en probeer self 
die woorde skryf.  Draai die 
kaart om en kyk of jy reg 
geskryf het.

Skryf die woorde neer bladsy 
22

Taal Pas die prentjies en die 
woorde van Tippie en die bok 
uit jou magneetstel 
bymekaar

Bou 3 sinne met die Tippie 
magnete 
Speel “Ek sien een ___, ek sien 
twee ___” Ek sien ’n groot 
___, ek sien ’n klein ____”

Magnete: 
- bou 2 sinne met woorde, 

elk met -o- en -e- in, bv.  

Bou en vertel ’n kort storie 
met jou Tippie magnete

Enkelvoud, Meervoud en 
Verkleinwoord bladsy 19

Rymwoorde bladsy 2 1





  Weeklikse beplanning 
Vlak 1: Boek 6 - Week 6  Voorgestelde weeklikse beplanning word saam met die Vlak 1 Kurrikulumstel, die Magneetstel en die drukbare aktiwiteite by   
     Curious Readers gebruik. Onthou daar is ook ’n YouTube video vir die boekie. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag - Assessering

Lees ‘Tippie en die kam’ 
- lees die flitskaarte: 
mat vat kap kat kam  
- lees die Woordelys op 

Bladsy 18 
- lees Enkelvoud Meervoud 

Verkleinwoord Bladsy 18 
Druk 2 stel le van die 
flitskaarte op CR en speel ’n 
geheue speletjie

Begeleide lees - Tippie en die 
kam  
Flitskaart: 
- Pas kaarte by woorde in 

jou boek

- haal woorde wat rym, uit

- gee 2 rymwoorde vir ‘kap’

- gee 2 rymwoorde vir 

‘kam’

Lees Tippie en die kam hardop


Flitskaarte: 
- rangskik alfabeties


Lees Tippie en die kam hardop 
en fokus op vlot lees.  
Bou ’n sin met die Tippie 
teksmagnete en laat die kind 
dit uitbeeld met die prentjie 
magnete

Pas die prentjie by die woord 
bladsy 22 
Soek nou die prentjie en 
teksmagnete soos wat dit in 
jou boekie is. 

Soek die woorde bladsy 2 1

Klanke Bou jou eie -a- woorde op die 
Speelkleimatte  
Meng Maziena en water in ’n 
skinkbord en laat die kind die 
flitskaart woorde skryf

Kyk na die prentjies en maak 
-a- woorde op die 
Speelkleimatte

Speelkleimatte:  - bou 3 -a- 
woorde wat rym met ‘kam’ 
- bou 3 -a- woorde wat 

rym met ‘mat’ 
bou 3 -a- woorde wat rym 
met ‘kap’ 

Spuit skeerroom op die tafel 
en skryf soveel a-woorde 
daarin as wat jy kan 

Knip die letters uit en oefen 
om die woorde te bou 
kat, mat, kas, lag, bed, hop, 

sit, dit

Woordbou bladsy 19

Vul in a of o bladsy 20

Skryf Oefen kant 1 van die  
Skryf-en-afvee aktiwiteit 
Druk en lamineer die 
Sigwoorde by CR en oefen 
om die woorde te skryf. 

Oefen kant 2 van die 

Skryf-en-afvee aktiwiteit

Skryf so mooi as wat jy kan 
op beide kante van die Skryf-
en-afvee aktiwiteite

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies 3 kaarte

- skryf 2 sinne oor elke 

kaart


Skryfwerk bladsy 23 
Druk die inkleur aktiwiteit en 
wees kreatief





  Weeklikse beplanning 

Luister 

en 

Praat

Volwassene lees Tippie en die 
kam vir die kind en vra basiese 
vrae oor die storie

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kyk na die 5 kaarte 
- vertel ons hoe lyk die mat 

waarop Kat sit

- vertel ons hoe lyk ’n kat


Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- sorteer die kaarte in die 

regte volgorde

- vertel in 2 of 3 sinne wat 

in die tweede kaart 
gebeur


Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies 3 kaarte 
- gebruik die 3 kaarte en 

vertel jou eie storie  

Voltooi die sinne bladsy 24 
Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- sorteer die kaarte in die 

regte volgorde

- vertel die storie in jou eie 

woorde

Begrip Soek al die woorde met ’n -a- 
in die Alfabetkaarte

Antwoord vrae oor Tippie en 
die kam. Wie? Wat? Waar?

Kies die antwoord bladsy 20 
mondelings

Voltooi die sinne mondelings 
bladsy 24

Kies die antwoord 

bladsy 20

Spel ling Soek al die Flitskaart woorde 
in jou Prentjie-woordeboek

Trek die woorde na

Kyk na die flitskaarte en 
probeer self die woorde 
skryf

Skryf nou self al die 
Flitskaart woorde in jou 
Prentjie-woordeboek

Kyk na die prentjies op die 
flitskaarte en probeer self 
die woorde skryf.  Draai die 
kaart om en kyk of jy reg 
geskryf het.

Skryf die woorde neer bladsy 
22

Taal Pas die prentjies en die 
woorde van Tippie en die kam 
uit jou magneetstel 
bymekaar

Bou 3 sinne met die Tippie 
magnete 
Speel “Ek sien een ___, ek sien 
twee ___” Ek sien ’n groot 
___, ek sien ’n klein ____”

Bou 5 sinne met die Tippie 
magnete 

Bou en vertel ’n kort storie 
met jou Tippie magnete

Enkelvoud, Meervoud en 
Verkleinwoord bladsy 19

Rymwoorde bladsy 2 1





  Weeklikse beplanning 
Vlak 1: Boek 7 - Week 7  Voorgestelde weeklikse beplanning word saam met die Vlak 1 Kurrikulumstel, die Magneetstel en die drukbare aktiwiteite by   
     Curious Readers gebruik.  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag - Assessering

Lees ‘Tippie se bal’ 
- lees die flitskaarte: 
bal rol val lag hop val 
- lees die Woordelys op 

Bladsy 17 
- lees Enkelvoud Meervoud 

Verkleinwoord Bladsy 17 
Druk 2 stel le van die 
flitskaarte op CR en speel ’n 
geheue speletjie

Begeleide lees - Tippie se bal  
Flitskaarte: 
- pas kaarte by woorde in 

jou boek

- sorteer -a- woorde

- sorteer -o- woorde


Lees Tippie se bal hardop


Flitskaarte: 
- lees die kaarte

- kies 2 kaarte en gebruik 

die 2 woorde in 1 sin

Lees Tippie se bal hardop en 
fokus op vlot lees.  
Bou ’n sin met die Tippie 
teksmagnete en laat die kind 
dit uitbeeld met die prentjie 
magnete

Pas die prentjie by die woord 
bladsy 2 1 
Soek nou die prentjie en 
teksmagnete soos wat dit in 
jou boekie is. 

Soek die woorde bladsy 20

Klanke Bou jou eie -a- woorde op die 
Speelkleimatte  
Meng Maziena en water in ’n 
skinkbord en laat die kind die 
flitskaart woorde skryf

Kyk na die prentjies en maak 
-a- woorde op die 
Speelkleimatte

Speelkleimatte:  - bou 3 -a- 
woorde wat rym met ‘val’ 
- bou 3 -a- woorde wat 

rym met ‘mat’ 
bou 3 -a- woorde wat rym 
met ‘bal’ 

Spuit skeerroom op die tafel 
en skryf soveel a-woorde 
daarin as wat jy kan 

Knip die letters uit en oefen 
om die woorde te bou 
kat, mat, kas, lag, bed, hop, 

sit, dit

Woordbou bladsy 17

Vul in a of i bladsy 18

Skryf Oefen kant 1 van die  
Skryf-en-afvee aktiwiteit 
Druk en lamineer die 
Sigwoorde by CR en oefen 
om die woorde te skryf.  

Oefen kant 2 van die 

Skryf-en-afvee aktiwiteit

Skryf so mooi as wat jy kan 
op beide kante van die Skryf-
en-afvee aktiwiteite

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies 3 kaarte

- skryf 1 sin oor elke kaart

- kyk na al die kaarte en 

skryf ’n  werkwoord vir 
elke kaart neer

Skryfwerk bladsy 23 
Druk die inkleur aktiwiteit en 
wees kreatief





  Weeklikse beplanning 

Luister 

en 

Praat

Volwassene lees Tippie se bal 
vir die kind en vra basiese 
vrae oor die storie

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies die kaart waarvan jy 

die meeste hou 
- vertel waarom jy 

daarvan hou 

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies 2 kaarte 
- vertel jou eie storie oor 

die 2 kaarte

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- sorteer die kaarte in die 

regte volgorde

- vertel vir ons watter 

speletjies kan jy met ’n 
bal speel?

Voltooi die sinne bladsy 24 
Gebruik die 5 kaarte vir 
storiebegrip en kreatiewe 
skryfwerk en doen mondelings 
’n kort storie met 5 sinne

Begrip Soek al die woorde met ’n -a- 
in die Alfabetkaarte

Antwoord vrae oor Tippie se 
bal. Wie? Wat? Waar?

Kies die antwoord bladsy 19 
mondelings

Voltooi die sinne mondelings 
bladsy 24

Kies die antwoord 

bladsy 19

Spel ling Soek al die Flitskaart woorde 
in jou Prentjie-woordeboek

Trek die woorde na

Kyk na die flitskaarte en 
probeer self die woorde 
skryf

Skryf nou self al die 
Flitskaart woorde in jou 
Prentjie-woordeboek

Kyk na die prentjies op die 
flitskaarte en probeer self 
die woorde skryf.  Draai die 
kaart om en kyk of jy reg 
geskryf het.

Skryf die woorde neer bladsy 
22

Taal Pas die prentjies en die 
woorde van Tippie se bal uit 
jou magneetstel bymekaar

Bou 3 sinne met die Tippie 
magnete 
Speel “Ek sien een ___, ek sien 
twee ___” Ek sien ’n groot 
___, ek sien ’n klein ____”

Bou 5 sinne met die Tippie 
magnete 

Bou en vertel ’n kort storie 
met jou Tippie magnete

Enkelvoud, Meervoud en 
Verkleinwoord bladsy 18

Rymwoorde bladsy 20





  Weeklikse beplanning 
Vlak 1: Boek 8 - Week 8  Voorgestelde weeklikse beplanning word saam met die Vlak 1 Kurrikulumstel, die Magneetstel en die drukbare aktiwiteite by   
     Curious Readers gebruik.  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag - Assessering

Lees ‘Tippie en die by’ 
- lees die flitskaarte: 
bed lap sit by kyk ruk vat 
- lees die Woordelys op 

Bladsy 15 
- lees Enkelvoud Meervoud 

Verkleinwoord Bladsy 15 
Druk 2 stel le van die 
flitskaarte op CR en speel ’n 
geheue speletjie

Begeleide lees - Tippie en die by  
Flitskaarte: 
- pas by woorde in jou boek

- rangskik alfabeties

Lees Tippie en die by hardop


Flitskaarte: 
- lees die kaarte

- kies 3 kaarte en gebruik 

die 3 woorde in 1 sin


Lees Tippie en die by hardop en 
fokus op vlot lees.  
Bou ’n sin met die Tippie 
teksmagnete en laat die kind 
dit uitbeeld met die prentjie 
magnete

Pas die prentjie by die woord 
bladsy 20 
Soek nou die prentjie en 
teksmagnete soos wat dit in 
jou boekie is. 

Soek die woorde bladsy 19

Klanke Bou jou eie -y- woorde op die 
Speelkleimatte  
Meng Maziena en water in ’n 
skinkbord en laat die kind die 
flitskaart woorde skryf

Kyk na die prentjies en maak 
-y- woorde op die 
Speelkleimatte

Speelkleimatte:  - bou 3 -y- 
woorde wat rym met ‘kyk’ 
- bou 3 -y- woorde wat 

rym met ‘my’ 
- bou nog 3 woorde met 

-y- 

Spuit skeerroom op die tafel 
en skryf soveel a-woorde 
daarin as wat jy kan 

Knip die letters uit en oefen 
om die woorde te bou 
kat, mat, kas, lag, bed, hop, 

sit, dit

Woordbou bladsy 16

Vul in i of e bladsy 17

Skryf Oefen kant 1 van die  
Skryf-en-afvee aktiwiteit 
Druk en lamineer die 
Sigwoorde by CR en oefen 
om die woorde te skryf. 

Oefen kant 2 van die 

Skryf-en-afvee aktiwiteit

Skryf so mooi as wat jy kan 
op beide kante van die Skryf-
en-afvee aktiwiteite

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies die kaart waarvan jy 

die meeste hou 

- skryf 3 sinne

- kyk na al die kaarte en 

skryf ’n  werkwoord vir 
elke kaart neer

Skryfwerk bladsy 22 & 23 
Druk die inkleur aktiwiteit en 
wees kreatief





  Weeklikse beplanning 

Luister 
en 
Praat

Volwassene lees Tippie en die 
by vir die kind en vra basiese 
vrae oor die storie

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- haal die kaart met die by 

op, uit

- vertel ons iets meer oor 

bye

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies 1 kaart

- vertel jou in 3 sinne jou 

eie storie


Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- haal die kaart met die 

pers lap uit

- noem 5 goed wat jy met 

’n lap kan doen

Voltooi die sinne bladsy 24 

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- sorteer die kaarte in die 

regte volgorde 
- doen mondelings ’n kort 

storie met 5 sinne

Begrip Soek al die woorde met ’n -a- 
in die Alfabetkaarte

Antwoord vrae oor Tippie en 
die by. Wie? Wat? Waar?

Kies die antwoord bladsy 18 
mondelings

Voltooi die sinne mondelings 
bladsy 24

Kies die antwoord 

bladsy 18

Spel ling Soek al die Flitskaart woorde 
in jou Prentjie-woordeboek

Trek die woorde na

Kyk na die flitskaarte en 
probeer self die woorde 
skryf

Skryf nou self al die 
Flitskaart woorde in jou 
Prentjie-woordeboek

Kyk na die prentjies op die 
flitskaarte en probeer self 
die woorde skryf.  Draai die 
kaart om en kyk of jy reg 
geskryf het.

Skryf die woorde neer bladsy 
2 1

Taal Pas die prentjies en die 
woorde van Tippie en die by 
uit jou magneetstel 
bymekaar

Bou 3 sinne met die Tippie 
magnete 
Speel “Ek sien een ___, ek sien 
twee ___” Ek sien ’n groot 
___, ek sien ’n klein ____”

Bou 5 sinne met die Tippie 
magnete 

Bou en vertel ’n kort storie 
met jou Tippie magnete

Enkelvoud, Meervoud en 
Verkleinwoord bladsy 17

Rymwoorde bladsy 19





  Weeklikse beplanning 
Vlak 1: Boek 9 - Week 9  Voorgestelde weeklikse beplanning word saam met die Vlak 1 Kurrikulumstel, die Magneetstel en die drukbare aktiwiteite by   
     Curious Readers gebruik. Onthou daar is ook ’n YouTube video vir die boekie. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag - Assessering

Lees ‘Tippie en die vis’ 
- lees die flitskaarte: 
vin lag kas kos wit sit mat hik 
kis bak vis 
- lees die Woordelys op 

Bladsy 17 
- lees Enkelvoud Meervoud 

Verkleinwoord Bladsy 17 
Druk 2 stel le van die 
flitskaarte op CR en speel ’n 
geheue speletjie

Begeleide lees - Tippie en die vis  
Flitskaarte: 
- pas kaarte by woorde in 

jou boek

- sorteer die -i- woorde

- sorteer die -a- woorde

- gee 2 woorde wat met 

‘kos’ rym

Lees Tippie en die vis hardop

Flitskaarte: 
- sorteer alfabeties

- kies die kaarte wat by ‘op 

die...’ pas

- kies die kaarte wat by 

‘langs die ....’ pas


Lees Tippie en die vis hardop 
en fokus op vlot lees.  
Bou ’n sin met die Tippie 
teksmagnete en laat die kind 
dit uitbeeld met die prentjie 
magnete

Pas die prentjie by die woord 
bladsy 22 
Soek nou die prentjie en 
teksmagnete soos wat dit in 
jou boekie is. 

Soek die woorde bladsy 2 1

Klanke Bou jou eie -i- woorde op die 
Speelkleimatte  
Meng Maziena en water in ’n 
skinkbord en laat die kind die 
flitskaart woorde skryf

Kyk na die prentjies en maak 
-i- woorde op die 
Speelkleimatte

Speelkleimatte:  - bou 3 -i- 
woorde wat rym met ‘sit’ 
- bou 3 -i- woorde wat 

rym met ‘vis’ 
bou 3 ander -i- woorde  

Spuit skeerroom op die tafel 
en skryf soveel a-woorde 
daarin as wat jy kan 

Knip die letters uit en oefen 
om die woorde te bou 
kat, mat, kas, lag, bed, hop, 

sit, dit

Woordbou bladsy 18

Vul in i of a bladsy 19

Skryf Oefen kant 1 van die  
Skryf-en-afvee aktiwiteit 
Druk en lamineer die 
Sigwoorde by CR en oefen 
om die woorde te skryf. 

Oefen kant 2 van die 

Skryf-en-afvee aktiwiteit

Skryf so mooi as wat jy kan 
op beide kante van die Skryf-
en-afvee aktiwiteite

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies die kaart waarvan jy 

die minste hou 

- skryf 2 sinne

- kyk na die kaarte en 

skryf al die kleure neer 
wat jy sien

Skryfwerk bladsy 23 
Druk die inkleur aktiwiteit en 
wees kreatief





  Weeklikse beplanning 

Luister 
en 
Praat

Volwassene lees Tippie en die 
vis vir die kind en vra basiese 
vrae oor die storie

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies 2 kaarte  
- vertel jou eie storie 

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- sorteer kaarte in regte 

volgorde

- vertel ons in 2 sinne wat 

jy op die eerste kaart 
sien

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- haal die kaart met die vis 

op uit 
- vertel ons in 3 sinne wat 

jy van visse weet

Voltooi die sinne bladsy 24 
Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- sorteer kaarte in regte 

volgorde

- doen mondelings ’n kort 

storie met 5 sinne

Begrip Soek al die woorde met ’n -a- 
in die Alfabetkaarte

Antwoord vrae oor Tippie en 
die vis. Wie? Wat? Waar?

Kies die antwoord bladsy 20 
mondelings

Voltooi die sinne mondelings 
bladsy 24

Kies die antwoord 

bladsy 20

Spel ling Soek al die Flitskaart woorde 
in jou Prentjie-woordeboek

Trek die woorde na

Kyk na die flitskaarte en 
probeer self die woorde 
skryf

Skryf nou self al die 
Flitskaart woorde in jou 
Prentjie-woordeboek

Kyk na die prentjies op die 
flitskaarte en probeer self 
die woorde skryf.  Draai die 
kaart om en kyk of jy reg 
geskryf het.

Taal Pas die prentjies en die 
woorde van Tippie en die vis 
uit jou magneetstel 
bymekaar

Bou 3 sinne met die Tippie 
magnete 
Speel “Ek sien een ___, ek sien 
twee ___” Ek sien ’n groot 
___, ek sien ’n klein ____”

Bou 5 sinne met die Tippie 
magnete 

Bou en vertel ’n kort storie 
met jou Tippie magnete

Enkelvoud, Meervoud en 
Verkleinwoord bladsy 19

Rymwoorde bladsy 2 1





  Weeklikse beplanning 
Vlak 1: Boek 10 - Week 10  Voorgestelde weeklikse beplanning word saam met die Vlak 1 Kurrikulumstel, die Magneetstel en die drukbare aktiwiteite by   
     Curious Readers gebruik. Onthou daar is ook ’n YouTube video vir die boekie. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag - Assessering

Lees ‘Tippie en die bul’ 
- lees die flitskaarte: 
bul hok bak kos hut rak rug 
buk 
- lees die Woordelys op 

Bladsy 16 
- lees Enkelvoud Meervoud 

Verkleinwoord Bladsy 16 
Druk 2 stel le van die 
flitskaarte op CR en speel ’n 
geheue speletjie

Begeleide lees - Tippie en die 
bul  
Flitskaarte: 
- pas kaarte by woorde in 

jou boek

- sorteer -u-, -o- en -a- 

woorde


Lees Tippie en die bul hardop


Flitskaarte: 
- lees die woorde

- haal die -u- woorde uit

- kies 2 -u-woorde en 

gebruik die 2 woorde in 1 
sin

Lees Tippie en die bul hardop 
en fokus op vlot lees.  
Bou ’n sin met die Tippie 
teksmagnete en laat die kind 
dit uitbeeld met die prentjie 
magnete

Pas die prentjie by die woord 
bladsy 22 
Soek nou die prentjie en 
teksmagnete soos wat dit in 
jou boekie is. 

Soek die woorde bladsy 20

Klanke Bou jou eie -u- woorde op die 
Speelkleimatte  
Meng Maziena en water in ’n 
skinkbord en laat die kind die 
flitskaart woorde skryf

Kyk na die prentjies en maak 
-u- woorde op die 
Speelkleimatte

Speelkleimatte:  - bou 3 -u- 
woorde wat rym met ‘bul’ 
- bou 3 -u- woorde wat 

rym met ‘ruk’ 
- bou 3 -u- woorde wat 

rym met ‘sug’ 

Spuit skeerroom op die tafel 
en skryf soveel a-woorde 
daarin as wat jy kan 

Knip die letters uit en oefen 
om die woorde te bou 
kat, mat, kas, lag, bed, hop, 

sit, dit

Woordbou bladsy 17

Vul in u of a bladsy 18

Skryf Oefen kant 1 van die  
Skryf-en-afvee aktiwiteit 
Druk en lamineer die 
Sigwoorde by CR en oefen 
om die woorde te skryf

Oefen kant 2 van die 

Skryf-en-afvee aktiwiteit

Skryf so mooi as wat jy kan 
op beide kante van die Skryf-
en-afvee aktiwiteite

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies drie kaarte

- skryf 2 sinne oor elke 

kaart

Skryfwerk bladsy 23 
Druk die inkleur aktiwiteit en 
wees kreatief





  Weeklikse beplanning 

Luister 
en 
Praat

Volwassene lees Tippie en die 
bul vir die kind en vra basiese 
vrae oor die storie

Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- kies 2 kaarte

- skryf 2 sinne oor elke 

kaart


Kaarte vir storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk: 
- sorteer die kaarte in die 

regte volgorde 

- vertel ons wat Tippie in 

die laaste kaart maak

Vertel jou eie storie aan die 
hand van die storiebegrip en 
kreatiewe skryfwerk kaarte

Voltooi die sinne bladsy 24 
Gebruik die 5 kaarte vir 
storiebegrip en kreatiewe 
skryfwerk en doen mondelings 
’n kort storie met 5 sinne

Begrip Soek al die woorde met ’n -a- 
in die Alfabetkaarte

Antwoord vrae oor Tippie en 
die bul. Wie? Wat? Waar?

Kies die antwoord bladsy 19 
mondelings

Voltooi die sinne mondelings 
bladsy 24

Kies die antwoord 

bladsy 19

Spel ling Soek al die Flitskaart woorde 
in jou Prentjie-woordeboek

Trek die woorde na

Kyk na die flitskaarte en 
probeer self die woorde 
skryf

Skryf nou self al die 
Flitskaart woorde in jou 
Prentjie-woordeboek

Kyk na die prentjies op die 
flitskaarte en probeer self 
die woorde skryf.  Draai die 
kaart om en kyk of jy reg 
geskryf het.

Taal Pas die prentjies en die 
woorde van Tippie en die bul 
uit jou magneetstel 
bymekaar

Bou 3 sinne met die Tippie 
magnete 
Speel “Ek sien een ___, ek sien 
twee ___” Ek sien ’n groot 
___, ek sien ’n klein ____”

Bou 5 sinne met die Tippie 
magnete 

Bou en vertel ’n kort storie 
met jou Tippie magnete

Enkelvoud, Meervoud en 
Verkleinwoord bladsy 18

Rymwoorde bladsy 2 1
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