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Geagte ouers en versorgers

Ons weet ouers het bykomende verantwoordelikhede in hierdie 

uitdagende tye tydens ons nasionale inperking. Nie alleen moet julle jul 

kinders voed en veilig hou nie, maar julle moet ook verseker dat hulle 

opvoeding nie agterweë bly nie. As ouers het julle die vermoë om dit te 

doen – julle is immers julle kind se eerste onderwyser. 

Ons weet daar is talle informele oomblikke in die dag waar ons kinders 

by ons leer. As ouers is ons soms bekommerd of ons genoeg doen om ons 

kinders se opvoeding te ondersteun terwyl hulle nie kan skoolgaan nie.

Ons verskaf hierdie grendeltyd-geletterdheidsprogram (Lees en skryf 

saam met my) om jou te help om met jou Graad R-kind te werk. Dit is ’n 

stapsgewyse gids om jou kind tydens die inperking te leer lees en skryf. 

Dit sal jou help om ’n roetine van klein, hanteerbare aktiwiteite te vestig 

om jou kind daagliks te help oefen om te lees en te skryf.

Ons verskaf hierdie grendeltyd-geletterdheidsprogram (Lees en skryf 

saam met my) om jou te help om met jou Graad R-kind te werk.

Met hartlike groete 

van Wordworks

Werk met jou kind
Ons glo dat kinders die beste leer wanneer hulle voel dat hulle 

ondersteun word en dat elke bydrae wat hulle lewer, gewaardeer word. 

Die ontwikkeling van selfvertroue is die sleutel tot kinders se vordering. 

Ons moet sensitief wees rakende hoe ons kinders se foute korrigeer, en 

moet altyd iets positief soek in hulle werk.

1 Die beste manier om met kinders te werk, is om:

 * hulle met respek en vriendelikheid te behandel

 * positiewe taal te gebruik

 * hulle pogings te prys

 * rekwisiete, aksies en werklike ervarings te gebruik om taal lewend 

te maak 

 * stadig en duidelik te praat 

 * kinders talle geleenthede te gee om te praat.

2 Hier is ’n paar positiewe frases wat jy kan gebruik:

 * Jy is op die regte pad...

 * Amper...!

 * Mooi probeer...

 * Ek hou van jou idee...

 * Ek sien dat jy probeer...

 * Jy het dit amper reggekry...!

 * Ek hou van hoe jy dink...

 * Kom ons probeer dit so.
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Voorbereiding vir die lesse
1 Sit 30 tot 40 minute opsy vir die les. 

2 Skep ’n stil, gemaklike ruimte waar jy met jou kind kan werk. 

3 Jy sal elke dag die volgende skryfbehoeftes vir jou lesse benodig:

 * ’n skoon tekenboek of skoon papier 

 * ’n skerp potlood 

 * vetkryte of kleurpotlode.

4 ’n Skêr, gom en wondergom sal nuttig wees om hulpbronne voor te 

berei en jou kind se werk te vertoon. 

5 Jy sal die volgende hulpbronne in die hulpbronpak vind, wat jy elke 

vier weke sal ontvang.

 * Aktiwiteitskaart – skeur dit uit en plak dit op die yskas of muur om 

tred te hou van julle vordering. 

 * Dobbelsteen-templaat – skeur dit uit en plak dit op karton (soos ’n 

ontbytgraan-houer) en vou dit in ’n dobbelsteen vir die speletjies. 

 * Speletjieborde – skeur dit uit en plak dit op karton sodat dit stewig 

is. Bewaar dit veilig vir die speletjies. 

 * Klein boekies – jy gaan net een boekie op ’n slag uitskeur; kyk na 

die instruksies. Jy moet die klein boekie vou. Volg die   

stappe sorgvuldig. 

 * Lettertemplate – jy gaan net een letter op ’n slag uitskeur/uitknip – 

kyk na die instruksies.

6 Onthou:

 * Elke letter het ’n naam en ’n klank. 

 * Volwassenes gebruik gewoonlik die naam (bv., ‘em’  vir m).

 * Kinders moet die klank van die letter leer (bv., mmmm) wanneer 

hulle leer lees en skryf.

Hoe om te begin...

Meer oor die aktiwiteite

Aktiwiteit Doel

Aktiwiteit 1: 
Gesels oor die boek

Jou kind raak vertroud met die boek as julle 
daaroor gesels en so sal dit vir hom makliker 
raak om dit te lees. Goeie geselstyd verryk 
kinders se taal en woordeskat.

Aktiwiteit 2: 
Lees die boek

As jy vir en saam met jou kind lees, help jy haar 
om te leer om om haar eie te lees.

Aktiwiteit 3: 
Teken en skryf 

Wanneer kinders teken, leer hulle hoe om hulle 
gedagtes op papier te sit. Dit is ook belangrik dat 
hulle probeer om te skryf. Kinders word skrywers 
deur te skryf.

Aktiwiteit 4: 
Oefen letterklanke 
en woorde

Kinders leer deur bordspeletjies te speel. Hulle 
leer van letters en hulle klanke, en verryk so 
hulle woordeskat.

Aktiwiteit 5: 
Oefen lettervorming

Deur letters op prettige maniere, met gebruik 
van al die sintuie, te oefen, leer kinders hoe om 
letters te vorm.

Lees die boeke weer! Lees dit vir Pappa, Ouma, jou hond, jou suster en jou 
gunsteling-speelding! Stuur ’n WhatsApp-stemboodskap na iemand na wie 

jy verlang – lees jou boek vir hulle!

Weeklikse rooster

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Nuwe boek
Nuwe letter Nuwe boek Dieselfde 

letter
Lees die 
boeke weer!

Aktiwiteit 1

Aktiwiteit 2

Aktiwiteit 3

Aktiwiteit 4

Aktiwiteit 5

Aktiwiteit 1

Aktiwiteit 2

Aktiwiteit 3

Aktiwiteit 4

Aktiwiteit 5
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Voorbereiding vir die aktiwiteit
 * Skeur die eerste klein boekie uit die pak. 

 * Vou die bladsy in ’n klein boekie volgens die instruksies op bladsy 8. 

 * Lees voor die aktiwiteit deur die boek en dink na oor hoe jy nuwe taal 

en idees aan jou kind kan bekendstel.  

Stappe
1 Begin die les deur op ’n gemaklike plek by jou kind te sit. 

2 Kyk saam na die boek se voorblad. 

3 Vra jou kind waaroor hy dink die storie gaan. 

4 Blaai deur die boek en gesels oor elke prent. 

5 Luister goed na wat jou kind vertel. 

6 Wys na die prente om die betekenis van nuwe woorde    

te verduidelik.

Aktiwiteit 1: Gesels oor die boek

Wenk:
Dit is belangrik om met jou kind oor die boek te gesels voordat julle 
dit saam lees. Wanneer julle oor die boek gesels, sal jou kind begin om 
die taal in die boek te gebruik, wat dit vir hom makliker sal maak om te 
verstaan wanneer jy later die boek lees. 
Hier is ’n paar idees om ’n gesprek te begin.
 - Wat sien jy? Wat gebeur in hierdie prent? 
 - Onthou jy toe ons…? Herinner jou kind aan ’n gebeurtenis   

wat met die prent verband hou. 
 - Waarvan hou jy op hierdie bladsy? 
 - Wat dink jy gaan volgende gebeur? 
 - Hoe dink jy voel…? 
 - Hoekom dink jy...? 

Bykomende aktiwiteit:
As jy kreatief en energiek voel, kan julle klere en voorwerpe 
bymekaarmaak wat met die boek verband hou en ’n deel van die storie 
vertolk. Dalk speel jou kind die speletjie later verder alleen. Dit maak 
die taal in die boek lewendig.

Stappe
1 Lees die boek vir jou kind nadat julle oor die prente daarin gesels het. 

2 Maak oogkontak, lees met gevoel en gebruik gebare. 

3 Wys na die woorde terwyl jy lees en moedig jou kind aan om frases 

wat jy gereeld lees, te herhaal, soos “Waar is die…?” 

4 Vra vrae om jou kind te betrek en moedig bespreking aan: 

 * Wat is jou gunsteling…? 

 * Hou jy daarvan om…? 

 * Het jy al ooit ’n… gesien?

5 Moedig kinders aan om die storie vir jou en ander gesinslede   

te ‘lees’. 

Aktiwiteit 2: Lees die boek

Wenk:
Onthou, selfs al kan kinders nog nie lees nie, leer hulle hoe dit voel om 
’n leser te word. Hulle begin verstaan dat die woorde wat ons praat op 
’n bladsy geskryf kan word. Hulle leer om lief te raak vir lees!
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Nou gaan jy dít waaroor jou kind gesels en gelees het vir ’n teken- en 

skryfaktiwiteit gebruik.

Stappe
1 Vra jou kind om ’n prent van sy gunstelingdeel van die storie te teken. 

2 As hy nie kan besluit wat om te teken nie, kan jy deur die boek blaai 

of na die prente wys en sê: “Van watter deel van die storie het jy 

gehou?”; “Wil jy dalk die...teken?” 

3 Moedig hom aan om verskillende kleure en die hele bladsy vir sy 

tekening te gebruik. 

4 Vra jou kind om jou van sy prent te vertel. Toon belangstelling   

en moedig hom aan. 

5 Vra jou kind of hy wil hê jy moet ’n sin oor sy prent skryf. 

6 Party kinders sal dalk self wil probeer ‘skryf’.

Aktiwiteit 3: Teken en skryf

Wenk:
Skryf terwyl hy praat sodat hy kan sien hoe sy eie woorde 
neergeskryf word. Sê elke woord terwyl jy dit skryf en lees dit saam 
wanneer jy klaar is. Maak dit pret!

Wenk:
Moedig hom aan om te probeer om iets oor sy prent te skryf – al gebruik 
hy net krabbels of deurmekaar letters. 

Kinders se skryfwerk ontwikkel met verloop van tyd. Jou rol is om hom 
op elke stap van sy reis te ondersteun.
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Letterslang-speletjie
Stappe
1 Plaas die speelmunte op begin. 

2 Neem beurte om die dobbelsteen te gooi en 

beweeg die speelmunt die korrekte aantal spasies op die bord. 

3 As jy op ’n letter land, sê die klank en beweeg jou speelmunt na die 

prent wat met daardie letter begin. 

4 As jy op ’n prent land, beweeg jou speelmunt terug na die letter wat 

daarby pas. 

5 Die persoon wat eerste by die einde van die bord kom, is die wenner.

6 Jy kan die Letterslang-speletjie se stappe vir die Stapklip-speletjie, 

wat jy later sal ontvang, gebruik.

Kinders moet leer hoe om klanke in woorde te hoor en letters oefen 

om te leer lees en skryf. Een van die beste maniere waarop kinders van 

letters en klanke leer, is deur speletjies! Speel die alfabetspeletjie elke 

keer wanneer julle hierdie aktiwiteit doen en kies ten minste nog een 

speletjie om saam te speel. Dit maak nie saak hoeveel keer jou kind elke 

speletjie speel nie – sy sal elke keer leer. Dalk wil sy ná die les met ander 

gesinslede speel!

Voorbereiding vir die speletjie
 * Skeur die speletjieborde uit die pak en plak dit op karton sodat dit 

stewig is. 

 * Gebruik knope of botteldoppies as speelmunte. 

 * As jy nie ’n dobbelsteen by die huis het nie, kan jy een maak deur die 

templaat in jou pak te gebruik. 

 * Sit die speletjiebord op die vloer of tafel neer en sit oorkant jou kind. 

 * Jy kan op ons webtuiste na video’s van hierdie speletjies kyk:  

https://www.wordworks.org.za/games-2/

Aktiwiteit 4: Oefen letterklanke en woorde

Alfabetspeletjie
Stappe
1 Vra jou kind om na die alfabetkaart te kyk en vir jou te  

sê of hy enige letters van sy naam op die bord herken. 

2 Vra jou kind om ’n speelmunt op die alfabetkaart te gooi. 

3 Sê, “Op watter prent het jy geland? Ja, jy het op die bed geland!  

Dit begin met b. Kom ons klank dit saam: b...b...b...b...bed.” 

4 Vra jou kind om na jou lippe te kyk terwyl jy die klank sê. 

5 Herhaal dit en vra jou kind om dit weer te sê: b...b...b...b...bed. 

6 Vra, “Wat begin nog met die klank b? Baba, bottel, boot! Dis reg!” 

7 Oefen elke dag drie letters op hierdie manier.

Wenk:
Die speletjies moet pret wees!
 - Kinders leer baie dinge wanneer hulle speletjies speel. Hulle oefen 

om te tel en leer om beurte te neem en te wag terwyl dit die ander 
persoon se beurt is. 

 - Gewoonlik is die eerste persoon wat die einde bereik die wenner. Dit 
is egter belangrik dat kinders ook leer dat dit net so belangrik is om 
die speletjie te geniet as wat dit is om te wen!

Wenk:
As jy nie seker is watter klanke die letter maak nie kan jy die naam van die 
prent op die bord se en luister vir die klank waarmee die woord begin.
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Dit verg baie oefening om te leer om letters te skryf. Omdat kinders die 

beste leer deur al hulle sintuie te gebruik, is dit belangrik om jou kind 

dieselfde letter op talle verskillende maniere te laat oefen voordat sy die 

lettertemplaat in hierdie aktiwiteit voltooi. 

Alhoewel dit belangrik is dat jong kinders leer hoe om letters reg te vorm, 

is dit algemeen dat hulle letters van verskillende groottes skryf of letters 

agterstevoor sal skryf. Prys haar pogings en moet haar nie angstig oor die 

skryf van letters maak nie!

Voorbereiding vir die speletjie
 * Skeur/knip die eerste lettertemplaat in jou pak uit. Ons het vir jou 

template vir hierdie letters gegee: s, b, t, h. Fokus elke week op   

twee letters.

 * Jy moet onthou hoe letters op skool geskryf word sodat jy jou kind die 

regte manier kan leer! 

 * Kyk na die lettervormingskaart hier onder om jou te help. 

 * Oefen om een letter te skryf. Begin by die kol en volg die pyltjie om 

die letter te vorm.

Stappe
1 Sê vir jou kind watter letter julle vandag gaan oefen, byvoorbeeld die 

letter ‘b’. 

Aktiwiteit 5: Oefen lettervorming

2 Strek jou vingers uit, en gebruik jou hele hand om die vorm van die 

letter op die vloer of op ’n tafel te maak. Maak die letter so groot as 

wat jy kan. Doen dit weer deur jou vinger te gebruik. 

3 Verduidelik jou beweging terwyl jy dit doen. Vir ‘b’ sal jy byvoorbeeld 

sê: “Van bo af reguit af, halfpad op en om.” 

4 Neem jou kind se hand en vorm die letter saam deur die beweging 

hardop te sê. 

5 Kies ’n paar pret lettervormings-aktiwiteite op die volgende bladsy en 

vorm die letter op verskillende maniere! 

6 Haal eers ná heelwat van hierdie soort oefeninge die lettertemplaat 

vir ‘b’ uit. 

7 Neem jou kind se vinger en trek dit oor die binnekant van die letter. 

Onthou om die beweging hardop te sê. 

8 Gee vir jou kind vetkryte van verskillende kleure 

en vra haar om die letter binne die groot letter te 

trek – kyk of sy die letter in al die kleure van die 

reënboog kan vorm! 

9 Vra haar om voorwerpe wat met die klank 

‘b...b...b’ begin oral om die letter te teken. 

10 Prys haar wanneer sy klaar is met die aktiwiteit 

en plak die letter teen die muur of yskas. Jy gaan 

binnekort jou eie alfabetkaart hê!
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Oefen nog lettervorming...

Pret lettervorming-aktiwiteite

Vorm die letter oral met jou vinger 

 * Neem beurte om die letter op die vloer, in die lug, bo-op jou hand 

of in jou handpalm, op jou rug, jou been, die muur, ’n boomstomp 

te vorm. 

 * Skryf die letter op die grond in 

die sand. 

 * Kan jy die letter met jou 

toon vorm? 

Maak die letter met jou hele lyf 

 * Vorm die letter met groot bewegings deur 

jou hele lyf te gebruik. 

 * Teken die letter op die grond en vra jou 

kind om op die lyne te spring om die letter 

te vorm! 

 * Probeer om die letter te vorm deur 

skaduwees met jou hande te maak. 

 * Probeer om die letter saam met jou kind 

te vorm.

Verf die letter 

 * Doop die kind se hand in verf of 

sand gemeng met water om 

modder te maak. 

 * Vorm die letter op ’n stuk 

koerantpapier wat op die grond 

neergesit is en dan met die papier teen 

die muur. 

 * Gee vir jou kind water en ’n verfkwas om 

die letter buite op beton te verf. 

 * Skryf letters met groot kryte of gebruik ’n 

klip op beton buite.

Raak kreatief 

 * Blaai deur koerante of tydskrifte en 

omkring elke keer die letter. 

 * Knip die letters uit en maak ’n plakkaat! 

 * Vorm die letter met klippe, blare, vere, 

krale, knope of botteldoppies. 

 * Maak letters met speeldeeg.
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Jy benodig
 * 1 koppie meel

 * ¼ koppie sout

 * ½ koppie warm water

 * 5 druppels koskleursel 

Stappe
1 Meng die meel en sout. 

2  Meng ’n ½ koppie warm water en ’n paar druppels koskleursel. 

3  Gooi die water stadig in die meelmengsel en roer terwyl jy dit ingooi. 

Roer tot dit goed gemeng is, en knie dit dan met jou hande totdat dit 

’n deeg vorm. As die deeg te taai is, kan jy nog meel bygooi. 

4  Herhaal hierdie stappe met verskillende kleure koskleursel.

Maak speeldeeg 

Stappe
1 Skeur die eerste bladsy vir ’n klein 

boekie uit jou hulpbronpak.

2 Vou die bladsy in agt dele. Vou dit  

weer oop.

3 Vou die bladsy in die helfte, in die 

middel af.

4 Knip op die middelste vou. (Kyk na die 

illustrasie hierlanks en die stippellyne 

op die klein boekies.)

5 Hou die papier aan albei kante tussen 

jou vinger en jou duim vas. 

6 Bring jou hande af    

en bymekaar. 

Maak ’n boekie

Wenk:
Maak die speeldeeg ’n bietjie warm deur dit in jou hande te druk.
Dit is ’n goeie oefening vir kinders se handspiere. Bêre die speeldeeg  
in plastieksakke om dit vars te hou en hou dit in die yskas, indien  
moontlik, of in ’n koel plek.

Hoe om te maak ....

7 Maak ’n biblioteek vir die klein boekies deur almal in ’n klein houer 

te bêre – ’n jelliehouer werk baie goed!


