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

1. Hoe jy karton kan gebruik om boek 
te maak

Jy benodig karton, kleefband of kabelbinders, vetkryt, 
penne, ŉ skêr, gom, ŉ kalender, familiefoto’s en 
pamflette
 
Instruksies:
• Gebruik ŉ eenvoudige, dog duidelike prent vir elke 

bladsy van die boek.
• Kies groot, helderkleurige prente.
• Plak ŉ prent op elke bladsy.
• Jy kan jou boekies volgens ŉ tema maak, soos 

gesigte, diere, blomme, motors, goed waarvan jou 
kind hou, families, kos. Daar is nog baie ander temas 
wat jy kan gebruik

Waarom hierdie soort aktiwiteit so belangrik is
Wanneer ŉ kind voorgee-lees of saam met ŉ volwassene 
lees, is dit een van die beste maniere om jou kind te 
laat besef dat lees interessant en pret is. As ouers vir 
kinders lees, gee dit hulle die geleentheid om veel beter 
op skool te vaar. Hierdie soort interaksie is een van die 
beste leeroomblikke vir kinders.

Dit is ŉ belangrike deel van ouerskap in kinders se 
kinderjare en selfs in die laerskool.

2. Ek sien met my klein ogie
“Ek sien met my klein ogie” is ŉ genotvolle speletjie om 
te speel wanneer kinders letterklanke leer en oefen. 
Onthou, vir die aanleer van lees en skryf, moet kinders 
leer hoe letters klink, bv. ssssss. Later word daar meer 
klem op lettername gelê.
 
Hoe om die aktiwiteit te doen:
• Versamel verskillende voorwerpe in die huis. Dit kan 

speelgoed of selfs voorwerpe wees wat ons in die 
kombuis of badkamer vind.

• Maak seker dat hierdie voorwerpe veilig is om te 
hanteer.

• Plaas die voorwerpe op ŉ tafel.
• Elkeen kry ŉ beurt om te sê: “Ek sien met my klein 

ogie iets wat begin met ... (bv. sssssss).
• Die ander spelers moet raai watter woord dit is, bv. 

seep.
• Die persoon wat reg raai, kry dan ŉ beurt.
 
Kyk na die volgende prente om die eerste rondte te 
speel. Daarna kan jy jou eie voorwerpe gebruik om die 
speletjie te speel.

3. Deel positiewe familie - en 
alledaagse stories

Wanneer kinders stories uit familielede se verlede hoor, 
gee dit hulle ŉ gevoel van aanvaarding in hulle familie. 
Hulle leer ook van die spesiale taal waarin hierdie 
stories van die verlede vertel word. As jy na stories 
luister, raak dit vir jou makliker om jou eie stories te 
vertel en te skryf.
 
Soms wil kinders hulle eie stories vertel, maar ŉ gebrek 
aan woordeskat veroorsaak dat die woorde nie vinnig 
genoeg uitkom nie. Hulle raak dan gefrustreerd. Dit wil 
voorkom dat hulle huiwerig is en woorde herhaal. Dit is 
die tyd om geduldig te wees en nie jou kind te terg of te 
kritiseer nie.

Aktiwiteit: Deel stories en maak klein boekies
• Moedig ouer familielede aan om hulle stories te 

vertel, veral stories oor hoe slim en dapper hulle 
was.

• Gebruik dan hierdie stories om verskillende familie-
storieboekies te maak.
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Hierdie speletjie help kinders 
om aandagtig na leidrade 
te luister. Kinders kan meer 
inligting inneem as hulle die 
vaardigheid ontwikkel om 
aandagtig te luister. Dit help 
hulle om instruksies te volg 
en om meer aandag te skenk 
wanneer die onderwyser 
iets verduidelik. Geniet die 
speletjie!



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

4. Maak ‘n alfabetboekie
 
Maak ŉ klein boekie deur A4-papier te vou. Kies ŉ 
fokusletter. Skryf hierdie letter in duidelike kleinletters 
op die voorblad van die klein boekie. Kyk na die 
instruksies wat aangeheg is asook die voorbeeld in die 
prent.
 
Vra jou kind om aan voorwerpe te dink wat met die 
fokusletter begin. Gee dan jou kind die geleentheid 
om op elke bladsy ŉ prent te teken.
Elke prent kry ŉ opskrif. Vra jou kind om met sy vinger 
oor die fokusklank te trek. Moedig jou kind aan om 
die eerste klank te skryf en dan kan jy die res van die 
woord skryf. Onthou, in Afrikaans is die fokusklank 
aan die begin van ŉ woord, bv. t vir tak of tamatie. In 
Xhosa, byvoorbeeld, is die fokusklank nooit eerste nie, 
bv. b in ubisi en p in ipentsile.
 
Hierdie aktiwiteit leer kinders om aandag te skenk aan 
die klanke in woorde. Dit leer hulle ook dat elke klank 
ŉ ‘vorm’ het of dat dit op ŉ spesiale manier geskryf 
word.

Hierdie is ŉ baie goeie aktiwiteit vir kinders wat in 
Graad R of 1 is.

5. Legkaarte

Die prent toon ŉ tuisgemaakte vierstuk-legkaart. Die 
legkaart is gemaak van ŉ prent wat op ŉ stuk karton 
geplak en toe uitgeknip is.

Legkaartbou is ŉ goeie geleentheid om die stukke van 
die legkaart raak te sien en te beskryf. Byvoorbeeld: 
“Hierdie stuk het ŉ reguit kant en hierdie kant het ŉ 
hoek”; ‘Kan jy ŉ stuk met die olifant se grys slurp vind?’

Op hierdie manier word kinders aangemoedig om 
mooi te kyk en dit gee vir hulle woorde om te beskryf 
waarna hulle soek.
 
Jy benodig
Tuisgemaakte legkaarte: prente, karton, gom, skêr

6. Gesels oor gedrukte teks
 
As ons kinders aanmoedig om uithangborde, logo’s en 
etikette waar te neem, sal hulle meer geïnteresseerd raak 
in die drukwerk rondom hulle. Hulle sal dan na foto’s of 
logo’s kyk en probeer uitwerk wat die gedrukte teks sê. 
Hulle sal begin sien dat woorde of teks ŉ doel het en ons 
iets nuttigs kan vertel.
 
Dikwels is die herkenning van logo’s en padtekens die 
kind se eerste leesproses. Een van die eerste stappe in 
lees is dat kinders oplet dat tekens, simbole en gedrukte 
teks betekenis het. Logo’s is lekker om te lees, want dit 
het kleur en lettertipes wat kinders help om dit te herken. 
Dit is so ontwerp om uit te staan en opgelet te word. 
Sodra hierdie tekens aan kinders gewys word, sal hulle dit 
oral waarneem en dit ook oral begin lees.
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