
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 5

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. Speeldeeg-storiekarakter
 
Wanneer kinders met speeldeeg speel, oefen dit hulle vingers 
en versterk dit die spiere wat nodig is om te skryf. As kinders 
ŉ goeie woordeskat het en idees in volgorde kan plaas, help 
dit hulle om beter te lees en skryf. Hierdie aktiwiteit moedig 
kinders aan om ŉ storie te herroep en hulle woordeskat te 
ontwikkel terwyl hulle lekker speel.
 
Vir hierdie aktiwiteit benodig jy speeldeeg. Ons het ŉ 
eenvoudige resep aangeheg sodat jy jou eie speeldeeg 
kan maak. Jy kan stokkies, klippies, blare, blomme, krale, 
botteldoppies en ander goed versamel sodat dit byderhand is 
as jou kind dit dalk wil gebruik wanneer sy met die speeldeeg 
besig is.
 
Vra jou kind om oor die mense, diere of denkbeeldige dierasies 
te gesels waarvan sy miskien in een van die stories gehoor 
het of waarvan sy gelees het. “Watter karakter was jou 
gunsteling?” Hoe het dit gelyk?” Gee jou kind kans om haar 
gunstelingkarakter met die speeldeeg te maak. Sy kan van die 
voorwerpe wat jy versamel het, gebruik om haar karakter te 
voltooi.
 
Gesels oor die karakter wanneer sy klaar is: “Het dit ŉ naam? 
Waar woon dit? Wat is die karakter se gunstelingding om te 
doen? Het jou karakter vriende? Watter snaakse of interessante 
ding het al met jou karakter gebeur?” “As dit kon praat, wat sou 
dit sê?” Laat jou kind ŉ prent van die karakter teken en dan ŉ 
sin daaroor skryf. Jy kan die sin namens jou kind skryf of jy kan 
haar help deur sommige woorde of dele van woorde te skryf.

2. ‘n Voorwerpjag-speletjie
Skryf die klanke “b”, “m”, “p”, “r”, “s” en “t” op aparte stukkies 
papier. Vou dit op en gooi dit in ŉ hoed. Laat jou kind toe om 
een klank uit die hoed te haal. Jou kind soek dan vir voorwerpe 
in die huis wat met die fokusklank begin of wat die klank bevat. 
Onthou, in Afrikaans is die fokusklank aan die begin van die 
woord, soos “p” vir pot en “s” vir sokkie. 
 
Sê vir jou kind: “Ek gaan jou ŉ paar minute gee om soveel 
moontlik voorwerpe te vind. Maak seker dit is veilig om te dra. 
Hierdie voorwerpe moet met ŉ “t” begin. Bring die voorwerpe 
een vir een na die tafel/mat. Moenie alles gelyk dra nie. As jy 
die sein hoor, is die speletjie verby!” Die sein kan ŉ klokkie of 
fluitjie wees, ŉ handeklap, of jy kan met ŉ lepel op ŉ pot slaan.
 
Jou kind benoem nou al die voorwerpe wat hy versamel het. As 
jou kind ŉ fout maak, prys hom eers en korrigeer hom dan op ŉ 
mooi manier. “Ja, dit is ŉ bal en dit begin met b. Dit klink anders 
as ŉ t. Kan jy dit hoor?”

Speel nou die speletjie deur ŉ ander klank uit die hoed te 
haal. Hierdie aktiwiteit is nuttig vir kinders wat letterklanke 
leer, om woordeskat te ontwikkel, asook om luister- en 
probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel.

Dink daaroor: Jou kind moet die voorwerpe benoem, luister vir 
die klank wat hy soek en dan besluitof hy die voorwerp moet 
neem of nie. Jong kinders hou daarvan om te beweeg en geniet 
enige jagspeletjie.

3. Speel met woorde
Daar is baie woorde wat gereeld in leesboeke vir kinders 
voorkom. Baie van hierdie woorde kan nie geklank word nie. 
Kinders moet hierdie woorde baie keer lees en skryf voordat 
hulle dit met selfvertroue kan herken en spel. Hierdie speletjie 
gee kinders die geleentheid om hierdie vaardigheid te oefen.

Jy kan hierdie speletjie binne of buite speel. Kies vyf tot sewe 
woorde uit die aangehegte lys.
Vir buitespel het jy ŉ plat beton- of sandoppervlak nodig 
waarop jy kan krap of skryf, asook kryt, ŉ stok of ŉ klip om die 
blokke en woorde op die oppervlakke te teken. Vir binnespel 
kan jy die woorde wat jy gekies het op stukke karton skryf en ŉ 
paadjie daarmee maak. Verduidelik vir jou kind om versigtig te 
wees en om langs die woord te stap of te spring sodat hy nie op 
die karton gly en seerkry nie.

Wys jou kind hoe om te speel. Spring in elke blok en sê elke 
woord terwyl jy spring. Gee nou vir hom ŉ beurt en as hy nie 
ŉ woord ken nie, sê vir hom wat die woord is. Moenie dat hy 
sukkel nie. Speel die speletjie weer met ander woorde.

Kinders hou daarvan om te beweeg en jou kind sal dit geniet 
om hierdie speletjie saam met jou te doen.

Woordelys: die, en, ons, in, my, ek, is, by, het, vir, was, dit, sal, 
hou

Daarna, of op ŉ ander 
dag, kan jy ŉ ander 
speeldeegkarakter saam 
met jou kind maak. Saam 
kan julle ŉ nuwe storie met 
die twee karakters skep.



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

4. Sorteer die wasgoed
 
Vra jou kind om jou te help om die wasgoed te sorteer. Gesels 
met jou kind en moedig hom aan om na te dink oor watter goed 
bymekaar pas en om redes daarvoor te gee. 
Jy kan sê: “Kom ons sit al die sokkies bymekaar” of “Kom ons 
vind nou pare wat bymekaar pas. Ek sal dit dan opvou.”
 
Gesels terwyl julle werk: “Pas hierdie sokkies nog steeds vir jou? 
Wil jy dit hou of is dit te klein? Kom ons sit nou al die sokkies 
bymekaar. Laat ons nou eers Pappa se sokkies soek, dan soek 
ons Mamma en Sussie s’n. Wie se sokkies is die langste/kortste/
dikste/dunste/?”
 
Vra jou kind wat nog gesorteer kan word. Help jou kind as jy 
sien hy sukkel om te besluit. Hy kan al die T-hemde, sokkies 
of handdoeke bymekaar sit. Hy kan klere van verskillende 
gesinslede bymekaar sit. Hy kan klere met dieselfde kleur 
sorteer. Skei warmweerklere van koelweerklere asook 
onderklere van buiteklere.
 
Sorteer en pas is ŉ belangrike vaardigheid vir kinders. Dit help 
hulle om ooreenkomste en verskille in voorwerpe te herken. Dit 
sal hulle ook help om ooreenkomste en verskille in letters en 
klanke te herken wanneer hulle leer lees en skryf. Dit sal hulle 
verder help om wiskunde-konsepte soos dieselfde, verskillend, 
meer as, minder as en dieselfde te verstaan.
 
As jou kind die voorwerp kan benoem en weet tot watter groep 
of kategorie dit behoort, help dit hom om die woord beter te 
verstaan. As jou kind ŉ woord beter verstaan, help dit hom om 
dit te onthou en sal hy die woord kan gebruik wanneer hy praat, 
lees en skryf.

5. ‘n Geheuespeletjie
 
Benodighede
• 4 of 5 klein voorwerpe van oral in die huis
• ŉ skinkbord of tafel
• ŉ lap om oor voorwerpe te gooi
 
Die getal voorwerpe sal afhang van jou kind se ouderdom. 
Vir kinders wat letterklanke leer, kan elke voorwerp miskien 
dieselfde beginklank of fokusklank bevat.
 
Plaas die voorwerpe op die tafel of op die skinkbord. Jy en jou 
kind noem dan die name van die voorwerpe. Gooi die lap oor 
die voorwerpe. Vra nou jou kind om elkeen van die voorwerpe 
wat onder die lap is wat sy kan onthou, te noem en te teken. 
Haal die lap af en kyk of jou kind al die voorwerpe onthou het. 
Vra nou jou kind om weg te kyk of haar oë toe te maak terwyl jy 
een van die voorwerpe verwyder. Vra jou kind om weer na die 
voorwerpe te kyk en te noem watter voorwerp jy verwyder het. 
Jy kan hierdie speletjie ook met ander voorwerpe doen, solank 
jou kind dit geniet.
 
Neem beurte met die speletjie, want jou kind sal graag wil 
probeer om jou ‘uit te vang’ deur iets te verwyder wat sy hoop jy 
nie sal onthou nie.
Die speletjie moet pret wees en jou kind moet selfversekerd en 
suksesvol voel. Prys altyd haar pogings.
 
Hierdie speletjie ontwikkel jou kind se waarneming, 
konsentrasie en geheue. Dit is belangrike stappe om jou kind te 
help lees en skryf. 

6. Tuisgeletterdheid - webblad
Goeiedag. Vandag se Wordworks-boodskap is ŉ skakel wat jy kan 
volg na ons webblad.
 
Wil jy graag teruggaan om jouself te herinner aan ŉ paar 
aktiwiteite wat ons sedert die grendeltyd met WhatsApp met 
jou gedeel het? Alles wat ons tot dusver met jou gedeel het, is 
verkrygbaar op die Wordworks-Tuisgeletterdheidwebblad. Ons 
het die skakel aangeheg.

Die goeie nuus is dat as jy toegang tot ons webblad met ŉ 
mobiele verbinding (soos ŉ selfoon) het, sal jy dit nou gratis kan 
doen sonder dat jy data of lugtyd benodig.
 
Jy sal die klank sowel as die teks in vier tale vir elke aktiwiteit 
vind. Deel gerus hierdie bladsy met ouers, onderwysers en 
versorgers.

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


