
Hier is ŉ paar idees om die vroeë taal en geletterdheid van jong kinders (3 tot 8 jaar oud) in die grendeltyd te ondersteun.

Speel en leer taal saam 6

Hierdie aktiwiteite verskyn op ons webtuiste: https://homeliteracy.datafree.co/. Ons wil graag hoor hoe jy die aktiwiteite gebruik het. Deel 
asseblief foto’s of video’s met ons op Facebook en Instagram en ‘tag’ Wordworks, of stuur dit vir ons na info@wordworks.org.za.AFRIKAANS

1. Leer is ŉ reis
 
Dit is dikwels moeilik om iets nuuts te leer. Dit verg tyd 
en oefening in ŉ veilige ruimte om ŉ nuwe vaardigheid te 
ontwikkel. Ons moet kinders aanmoedig en prys. As ons vir 
hulle foute lag en hulle in die verleentheid stel, sal hulle nie 
dapper genoeg voel om weer te probeer nie.

Die foto’s wat aangeheg is, wys ŉ baie jong kind wat probeer 
loop. Dit neem babas maande om te kruip en hulleself dan 
op te trek. Hulle val dikwels om en gaan nie in die rigting 
waarheen hulle wou gaan nie. Hulle oefen elke nuwe 
vaardigheid oor en oor. Trotse ouers en familie moedig hulle 
op hierdie reis aan en vier dit wanneer hulle ŉ vaardigheid 
bemeester. Dieselfde geld wanneer jou kind leer lees en skryf.

Kyk na ou foto’s van jou kind, of na ŉ ou skoolrapport of klere 
wat hy ontgroei het en kyk hoe jou kind ontwikkel het. Vier 
elke fase van jou kind se reis.

2. Skakel na Bookdash se webblad
Is jy op soek na vrylik beskikbare Suid-Afrikaanse stories vir 
kinders in die taal van jou keuse?

Blaai deur die pragtig geïllustreerde, indrukwekkende lys 
boeke op Bookdash se webblad en kies een of meer boeke om 
met jou kind te deel. Die skakel verskyn hier onder.

Jong kinders geniet boeke met herhaling, rym en aksies. Ouer 
kinders hou van meer komplekse verhale, veral die soort wat 
nie in een sitting eindig nie.

As jy vir jou kind wil lees, vind ŉ gemaklike, warm kuierplek 
waar jou kind die teks en prente in die boek kan sien. Voordat 
jy lees, neem ŉ prentewandeling deur party prente te bespreek 
en te voorspel waaroor die storie gaan.

Betrek jou kind tydens die lees van die storie deur ŉ paar vrae 
te stel sodat sy die verbindenis kan sien tussen dít wat in die 
storie gebeur en dít wat in haar eie wêreld plaasvind, maar 
moenie die vloei van die storie te veel onderbreek nie.

Nadat jy die storie gelees het, praat oor julle 
gunstelinggedeeltes en wees bereid om sekere dele weer te 
lees.

3. Kan jy raai watter dier dit is?
Raaispeletjies help kinders om hulle gedagtes en idees te 
organiseer. Hulle leer nuwe kennis op ŉ prettige manier. As 
kinders begin raai of vrae vra, is dit belangrik om geduldig te 
wees en hulle aan te moedig en te prys, al maak hulle foute.

Soek prente van vyf verskillende diere. As dit moeilik is, kan 
jy en jou kind prente van verskillende diere teken. Plak elke 
diereprent op ŉ afsonderlike stuk papier of karton.

Gesels eers saam oor elke dier op die prent voordat jy die 
speletjie begin. Praat oor hoe die dier lyk. Wat eet hy? Waar 
woon hy? Is dit ŉ wilde of ŉ mak dier? As jy daaraan kon raak, 
hoe sou dit voel? Dink jy die dier swem, loop of vlieg?

Speel nou die speletjie. Plaas die diereprente in ŉ hoop. Neem 
beurte om ŉ prent te kies sonder dat die ander persoon jou 
prent sien. Die persoon sonder die prent stel ŉ paar vrae om te 
raai wat die dier is. Jou kind sal miskien aanvanklik net dadelik 
diere se name wil uitroep, maar moedig hom aan om na te dink 
oor wat hy wil vra. Gee vir hom die prent as hy reg raai. Moenie 
dat jou kind sukkel sonder hulp nie.

Gee jou kind die vreugde 
van ŉ storie.

https://bookdash.org/.



Ons hoop julle het hierdie ses aktiwiteite geniet. Ons plaas binnekort nog brosjures en aktiwiteite, so hou ons webtuiste dop!

4. Verf ŉ prent
 
Verf is ŉ prettige manier om merke op ŉ bladsy te maak. 
Verfwerk berei jong kinders voor om later te skryf. Behalwe 
dat dit prettig is, ontwikkel verfwerk kinders se handspiere en 
moedig dit hulle aan om hulle idees op papier te sit.
 
Jy sal die volgende benodig: verf, papier of karton en ŉ 
verfkwas. As jy nie verf het nie, kan jy en jou kind saam julle eie 
verf maak. Jy kan die resep volg wat ons aangeheg het.
As jy nie verfkwaste het nie, kan jy ŉ spons, ŉ ou tandeborsel of 
ŉ groot veer gebruik. Natuurlik is dit baie pret om jou vingers te 
gebruik om te verf!
 
Berei ŉ ruimte voor waarop jou kind kan werk. Wees voorbereid 
dat dinge ŉ bietjie morsig kan raak! Laat jou kind ŉ prent verf 
van iets waarvan sy hou of van haar gunstelingdeel van ŉ 
storie wat julle saam gelees het. Moedig jou kind aan om oor 
haar prent te praat en prys haar pogings. Daar is geen regte 
of verkeerde manier wanneer kinders verf nie. Hierdie soort 
aktiwiteit help om kinders se woordeskat en denkvaardighede 
te verbeter. Dit ontwikkel ook die liggaamlike vaardighede wat 
sy nodig het om te skryf.
 
Resep om verf te maak

• ¼ koppie sout
• ½ koppie meel
• ½ koppie water
• Koskleursel

5. Gratis Wordworks-app
 
Het jy geweet dat Wordworks ŉ gratis app het vol idees en 
aktiwiteite om jou te help om met babas en jong kinders te 
praat, te speel, te sing en boeke te deel?
 
Dit bevat ook wenke oor hoe jy jou kind se teken en vroeë 
skryfwerk en selfs wiskunde deur alledaagse aktiwiteite kan 
ondersteun.
 
Die app het die volgende praktiese funksies vir kleintjies vanaf 
geboorte tot 2 jaar en vanaf 3 tot 5 jaar:
 
• Nuwe idees en aktiwiteite om taal uit te brei en vroeë leer 

te ondersteun
• Positiewe en bemoedigende woorde om met babas en 

jong kinders te gebruik
• Inspirerende boodskappe vir ouers en versorgers
• Demonstrasievideo’s
• Stories wat vir jong kinders vertel kan word
• Liedjies en rympies
• Gesondheidsboodskappe vir die eerste 1 000 dae van ŉ 

kind se lewe
 
Kry meer inligting oor die Wordworks-app en hoe om dit af te 
laai deur op hierdie skakel te klik:

https://www.wordworks.org.za/wp-content/uploads/2018/10/
Wordworks-app-leaflet-A4-high-res-October-2018.pdf

6. Maak pannekoek
 
Volg die eenvoudige resep wat ons aangeheg het om heerlike 
pannekoek te maak – dit is perfek vir ŉ verjaarsdagpartytjie of 
ŉ happie gedurende grendeltyd. Vra jou kind om jou te help 
om alles wat julle benodig bymekaar te kry, die bestanddele 
te meng en die stappe te volg. Onthou om altyd toesig te hou 
wanneer jong kinders in die kombuis is. Wanneer julle klaar 
die pannekoek gemaak en geniet het, gee vir jou kind stukkies 
papier of karton. Help haar om die stappe te noem wat sy gevolg 
het. Teken en skryf elke stap op ŉ aparte stuk papier. Plak die 
stappe in volgorde op die yskas, op die kas of in ŉ resepteboek 
sodat julle dit later weer kan gebruik.
 
Dit is lekker om saam te kook en ŉ resep te volg en so op ŉ 
prettige manier taal te leer. Terwyl julle die bestanddele meng, 
gesels oor hoe dinge saamwerk, bv. bakpoeier laat die mengsel 
styg en eiers hou die bestanddele bymekaar. Kinders leer woorde 
wat verband hou met meting, soos koppie, teelepel en ŉ knippie, 
en hulle kan uitwerk hoeveel ŉ koppie of ŉ driekwartkoppie is. 
Jou kind kan tel hoeveel pannekoeke julle gemaak het, en kan 
dus bereken hoeveel sy sal kry as sy die resep verdubbel. Wat ŉ 
wonderlike manier om wiskunde-konsepte te ontwikkel!
 
Jou kind leer hoe om dinge in volgorde te doen en die volgorde 
te herhaal wanneer sy weer hierdie lekkerny maak. Die feit dat 
sy die resep neergeskryf het, is baie voordelig. Kinders dink aan 
die bolaag wat hulle oor hulle pannekoek kan strooi. Hulle dink 
kreatief, want hulle moet kyk wat by die huis beskikbaar is. Dit is 
ŉ goeie oefening vir probleemoplossing, want hulle moet besluit 
watter geure die beste sal saamwerk. Het jy geweet dat jou kind 
sommer baie kan leer deur saam met jou te werk?

Metode: Meng die meel, bakpoeier en suiker in ŉ bak saam. Roer 
die eier, melk en vanillageursel by die mengsel in. Gooi lepelsvol 
in ŉ pan wat ŉ bietjie olie bevat. Bak aan albei kante. Bedien deur 
jou gunstelingbolaag oor te strooi.

Resep
1 koppie meel
2 teelepels bakpoeier
ŉ knippie sout
ŉ kwartkoppie suiker
1 eier
ŉ driekwartkoppie melk
1 teelepel vanillageursel

Hierdie aktiwiteite verskyn op ons webtuiste: https://homeliteracy.datafree.co/. Ons wil graag hoor hoe jy die aktiwiteite gebruik het. Deel 
asseblief foto’s of video’s met ons op Facebook en Instagram en ‘tag’ Wordworks, of stuur dit vir ons na info@wordworks.org.za.AFRIKAANS

Instruksies
Meng die meel en sout in ŉ bak.
Voeg ŉ paar druppels koskleursel by die water. Gooi die 
gekleurde water by die meel-en-sout-mengsel.
Roer tot al die klonte opgelos is.
Voeg meer of minder water by soos nodig.


