
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 4

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. Praat oor ‘n familiegebeurtenis
 
Soek ŉ foto wat jou herinner aan ŉ baie spesiale 
familiegebeurtenis. Gebruik vrae soos Waar?, Wat?, 
Waarom?, Wanneer? en Wie? om oor die gebeurtenis 
te praat. As jy nie ŉ foto in die hande kan kry nie, kan 
jy jou geselsie begin met: “Onthou jy nog toe ...?”
 
Jy kan hierdie aktiwiteit uitbrei deur ŉ leë vel papier in 
ŉ klein boekie te vou. Nou kan die storie neergeskryf 
word. Jou kind kan ŉ prent op elke bladsy teken wat 
ooreenstem met die sinne wat sy geskryf het. Ouer 
kinders kan op hulle eie die storie skryf.
Moedig jou kind aan om ŉ klein biblioteek van 
familiestories op te bou.
 
Hierdie aktiwiteit gee kinders die geleentheid om 
hulle idees in die regte volgorde te plaas en hulle leer 
hoe om taal te gebruik wanneer hulle oor stories praat 
wat in die verlede gebeur het. Wanneer jy die gesprek 
inskerp met die vrae hier bo genoem, help jy jou kind 
om haar denkvaardighede te verskerp.

2. Maak ratels

Het jy geweet? Sang en musiek is belangrik in elke 
kultuur en is nog ŉ goeie manier om taal te leer,
veral as dit op ŉ prettige manier gedoen word. Dit 
ontwikkel kreatiwiteit.
 
Hoe om ŉ ratel te maak:
1. Neem ŉ bottel en was dit deeglik.
2. Plaas ŉ handvol klippies of krale in die bottel.
3. As jy die klippies of krale in die bottel meng, maak 

dit iets baie interessants om na te kyk.
4. Heg die deksel met gom vas of draai dit baie styf 

vas.
 
Gebruik die ratel wanneer julle liedjies sing of rympies 
opsê.  Moedig ouer kinders aan om die ratel te gebruik 
as hulle hul gunstelingliedjie sing.

3. Skryf vir ‘n doel

Aktiwiteit: Skryf ŉ inkopielys
Laat jou kind toe om jou te help om ŉ inkopielys te 
skryf. Terwyl jy met jou kind gesels oor wat die gesin 
van die winkel benodig, kan jy jou kind die geleentheid 
gee om van die items op die lys te skryf. Kinders sien 
hierdie nie as ŉ skryfaktiwiteit nie, maar liewers as ŉ 
grootmenstaak, en dit maak dit prettig.

Dink net hoe opgewonde jou kind sal wees as jy die 
lys wat hy help skryf het saamneem wanneer julle 
inkopies gaan doen.

Jonger kinders sal miskien ŉ prent van die item wil 
teken. Kinders sal moontlik net in staat wees om die 
eerste klank in die woord te skryf, en namate hulle die 
klanke in die woorde hoor, sal hulle probeer-ŉ-bietjie-
spelling toepas. Hierdie is ŉ belangrike stap vir die 
kind om as ŉ skrywer te ontluik. Prys dus al jou kind se 
pogings!

Gebruik bemoedigende en positiewe frases wanneer 
jou kind probeer skryf. Wanneer kinders besef dat 
gedrukte teks belangrike boodskappe bevat, sal hulle 
meer gewillig wees om te probeer skryf.



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

4. Luisterspeletjies
 
Dit is baie belangrik om kinders te help om hulle 
luistervaardighede te ontwikkel. As jy goeie 
luistervaardighede het, kan jy verstaan waarvan 
iemand praat en sal jy in staat wees om instruksies 
te volg en take te voltooi. Jong kinders moet die 
verskillende klanke in woorde hoor wanneer hulle leer 
lees en skryf.
 
Een manier om kinders te help om aandagtig te luister, 
is om die geraasvlak rondom hulle te verminder. 
Skakel die televisie of radio af sodat kinders aandagtig 
na die klanke rondom hulle kan luister. Vra hulle 
watter klanke hulle binne die huis asook buite die huis 
hoor. Jy kan ook jou kind vra watter klanke was hard 
en watter klanke was sag.

5. Die maak van prentkaarte

Jy benodig ou tydskrifte of pamflette, ŉ liniaal, ŉ 
potlood, ŉ skêr, karton en gom om die prentkaarte 
te maak. Knip prente uit en plak een prent op ŉ stuk 
karton.
 
Gebruik een prentkaart op ŉ slag. Jy en jou kind 
gesels oor die prent en gee die regte woorde vir die 
voorwerpe waarna julle kyk.
Vra jou kind om iets in die prent uit te wys of te 
rolspeel wat hy in die prent sien. Miskien is dit ŉ prent 
van iemand wat hardloop, touspring of dans.
 
Hierdie is ŉ prettige manier om woordeskat uit te brei. 
Jy kan byvoorbeeld vir jou kind sê: “Dis ŉ beker en dit 
het ŉ handvatsel om vas te hou. Dit het ŉ bodem wat 
toe is en bo is dit oop sodat jy daaruit kan drink.”

6. Pret met ‘n voelsakkie
 
As jou kind ŉ goeie woordeskat het, help dit hom om aan 
moeilike woorde te dink wat hy in boeke teëkom, en dit 
sal sy skryfvaardighede verbeter. Hierdie aktiwiteit stel 
jou kind in staat om woorde te hoor en te gebruik wat hy 
nie normaalweg sou gebruik nie. 

Versamel ŉ paar goed met verskillende teksture. Elke 
voorwerp moet anders voel as jou kind daaraan raak. Hier 
is ŉ paar idees van wat jy kan versamel: ŉ sagte speelding, 
ŉ lepel, ŉ potskuurder, ŉ klip, ŉ stukkie lappie, iets koud 
uit die yskas, ŉ plastieksakkie, ŉ haarborsel.
 
Plaas al die voorwerpe in ŉ sakkie of houer. Vra jou kind 
om, sonder om te kyk, sy hand in die sakkie te steek, een 
voorwerp in sy hand te hou en dan te beskryf hoe dit 
lyk. Dit is heeltemal aanvaarbaar as jou kind met sy eie 
woorde vorendag kom om te beskryf hoe die voorwerp 
voel.

Prys jou kind se verbeeldingryke woorde. Help jou kind 
as hy sukkel om die regte woorde te vind. Jy kan sê: “Is dit 
hard, sag, donsig, stekerig, koud, glad, grof, taai?”
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