
Geagte ouers en versorgers

Ons weet dat die afgelope paar maande moeilik en stresvol was vir 
almal en ons wil julle gelukwens dat julle deurgedruk het om tuis ’n 
leerprogram saam met jul kinders te doen!

Teen hierdie tyd het jy seker al opgemerk dat jou kind vordering maak 
met letterkennis, lees en skryf. Ons weet almal dat dit dikwels moeilik is 
om iets nuuts te leer, en daarom is dit belangrik dat jy die lesse prettig 
hou en jou kind baie aanmoedig en prys. Dit sal verseker dat julle albei 
hierdie tyd saam geniet en dat jou kind meer selfvertroue en ’n liefde vir 
lees en skryf ontwikkel.

Die goeie nuus is dat Hulpbronpak 3 – die laaste een in ons reeks – nou 
beskikbaar is! Dit bevat nog agt nuwe klein boekies, nog letters om te 
oefen en prettige klank- en spelspeletjies. Jy kan die weeklikse rooster 
in Hulpbronpak 1 vir hierdie nuwe aktiwiteite volg. Onthou om die 
Aktiwiteitverslag-blad te gebruik om tred te hou van julle vordering, jou 
kind se werk aan te teken en terugvoering aan die onderwyser te gee.

Ons deel graag ’n paar ouers se reaksie op die gebruik van ons materiale 
tuis met hulle kinders.

 * Ek is mal hieroor, want dit gee my meer insig in hoe ek my seun in 
Graad 1 kan besig hou terwyl hy terselfdertyd leer. Ons geniet  
dit baie! 

 * Die pak sluit alles in wat ’n onderwyser of ouer vir die les benodig.  
Dit is maklik om te gebruik. Baie dankie.

 * Ek dink hierdie program is indrukwekkend. Dit hou ons elke dag vir 
ure besig.

Klein boekies

Jou kind het nou reeds 32 klein boekies ontvang! Ons gaan jou vertel     
hoe om ’n klein biblioteek te maak.

 * Neem ’n leë boksie (soos ’n jellieboksie of iets soortgelyk) en knip een van    
die kort kante af om ’n opening te maak. Jy sal dalk meer as een boksie   
benodig waarin jy al die klein boekies kan hou!

 * Versier die boksies met geskenkpapier, prente uit tydskrifte of verf. 
 * Pak die klein boekies in die biblioteek en bêre dit op ’n veilige plek sodat jou kind die 

boekies oor en oor kan lees. 

Gebruik asseblief aktiwiteit 1–3 (Gesels oor die boek, Lees die boek en Teken en skryf) in 
Hulpbronpak 1 en 2 om jou te rig wanneer jy deur die nuwe klein boekies werk.

Letters om te oefen

Ons verskaf template vir agt nuwe letters. Gebruik dieselfde aktiwiteite as in Hulpbronpak 1  
om hierdie nuwe letters te oefen.

Speletjies

Daar is drie nuwe speletjies vir Graad 1:

 * die Ruspe-speletjie 3 om te oefen om algemene woorde te lees 
(gebruik dieselfde stappe as vir Ruspe-speletjie 1 in Hulpbronpak 1). 

 * die Treinspoor-speletjie om vier- en vyfletter-saamsmeltwoorde te 
bou (gebruik dieselfde stappe as vir die Slak-speletjie in Hulpbronpak 1). 

 * die Meerlettergrepige fiets-speletjie om langer woorde op te breek en te klank (gebruik 
dieselfde stappe as vir die Slak-speletjie in Hulpbronpak 1).

Plak hierdie speletjies op karton voordat julle dit speel.

Met hartlike groete
van Wordworks

LEES EN SKRYF SAAM MET MY
Grendeltyd-geletterdheidsprogram

Graad 1 

Hulpbronpak 3



Vul hierdie tabel elke dag saam met jou kind aan die einde van julle lesse in. Merk () Aktiwiteit 1, 2 en 3 af en skryf in die laaste drie kolomme.

Week Storietitel Aktiwiteit 
1:
Gesels 
oor die 
boek ()

Aktiwiteit 
2:
Lees die 
boek ()

Aktiwiteit 
3:
Teken en 
skryf  ()

Aktiwiteit 4:
Oefen letterklanke en 
woorde 
(Watter speletjies het 
julle gespeel?)

Aktiwiteit 5:
Oefen lettervorming
(Watter aktiwiteite het 
julle gedoen?)

Kommentaar:
Watter positiewe kommentaar wil jy 
hierdie week vir jou kind gee?

9 Ek speel 
sokker

j

Baba-
voëltjies

e

10 Die pragtige 
skoenlapper

w

Spot gaan 
winkel toe

f

11 Is jy my 
mamma?

y

Sokkie se 
hondehok

u

12 My boontjie-
storie

z

Vakansies by 
Ouma

x

Aktiwiteitverslag: Week 9 tot Week 12
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Treinspoor-speletjie

AFRIKAANS



AFRIKAANS

Meerlettergrepige fiets-speletjieMeerlettergrepige Fietsspeletjie    Multisyllabic Bike Game (Afirkaans version)
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einde



AFRIKAANS 21
3456

Ek wil 
sokker speel.

Hierdie boek
behoort aan:

............................................

Gaan speel, 
Sam.

Kyk, ek 
kan speel.

Ek skop ’n doel. 
Laduma!

Ag nee! Ek het 
my been gesny.

My ma help my.

Ek speel 
sokker



21
3456

Mamma sit in 
die nag op 
die eiers.

Die eiers 
broei uit.

“Piep, piep. Ons 
wil wurms hê!”
Mamma bou 
’n nes.

Mamma sit in 
die dag op 
die eiers.

“Kyk hoe 
vlieg ons!”

Hierdie boek
behoort aan:

............................................

Babavoëltjies

AFRIKAANS





217
3456

Daar is ’n klein 
eiertjie op 
die blaar.

’n Ruspe kom uit 
die eiertjie.

Die ruspe eet die 
groen blaar.

Kyk die 
vet ruspe!

Die ruspe spin
’n kokon.

Die ruspe is nou 
’n skoenlapper.

Kyk na haar 
pragtige vlerke.

Die pragtige 
skoenlapper

AFRIKAANS



AFRIKAANS
21

3456

Mamma stuur vir 
Sam en Zinzi 
winkel toe. 

Spot gaan 
winkel toe

Hulle stap winkel 
toe. Spot gaan 
saam met hulle. 

Hulle koop brood en 
melk by die winkel. 

Hulle stap huis toe 
met hulle inkopies. 

Mamma vra: “Waar 
is Spot?”

“Hier is hy!”
 “Dankie dat jy vir 
Spot huis toe gebring 
het, Musa!”

Hierdie boek 
behoort aan:

............................................





AFRIKAANS
217

3456

Mammavoël sit op 
haar nes. 

Is jy my 
mamma?

Sy is honger. Sy vlieg 
om ’n wurm te  
gaan soek. 

Babavoëltjie broei 
uit die eier. Hy soek 
sy mamma. 

“Is jy my mamma?” 
vra Babavoëltjie. 
“Nee,” sê die koei.

“Is jy my mamma?” 
vra Babavoëltjie. 
“Nee,” sê die bok.

Ouma sit 
Babavoëltjie weer 
terug in die nes. 

Hier is jou mamma, 
Babavoëltjie! 
Sy het vir jou ’n 
wurm gebring!



AFRIKAANS 217
3456

Hello. Ek is Sam
Ek het ’n hond.
Sy naam is Sokkie.

Nou het ek ’n 
hondehok vir 
Sokkie gebou.
Hy is bly.

Sokkie het ’n 
bed, maar geen 
hondehok nie.

Ek sal vir hom ’n
hondehok bou.

Ek maak ’n dak vir 
Sokkie sodat 
hy nie sal 
natreën nie.

Ek sit ’n flap oor 
die gat. Ek sit ’n 
kombers in die 
boks om Sokkie 
warm te hou.

I have a 
wooden box.

Ek sny ’n gat in die 
boks sodat Sokkie 
kan ingaan.

Sokkie se
hondehok

Ek het ’n 
houtboks.





AFRIKAANS

Ek is ’n klein wit 
boontjie en ek 
is gereed om 
te groei. 

Water help my 
groei. My wortels 
groei tot diep in 
die grond. 

Daar is ’n klomp 
klein boontjies in 
elke boontjiepeul! 

My blomme sal 
gou bot. My 
blomme maak 
boontjiepeule. 

Water en sonlig 
help my om 
sterker te word. 

My blaartjies groei 
uit my stingel. 

My stingel groei 
op na die sonlig.

6 5 4 3
217

My boontjiestorie
Clare Verbreek
Mlungisi Dlamini



AFRIKAANS
217

3456

Pappa vat ons om 
by Ouma te   
gaan kuier. 

Vakansies 
by Ouma

Ouma is bly om ons te 
sien. Sy is mal oor die 
geskenke wat ons vir 
haar gebring het. 

Ouma maak vir ons 
lekker pap.
 Njam-njam!

Ons gaan haal water 
en hout. Ons help om 
eiers uit te haal. 

Ons klim boom en 
swem in die rivier. 

Dit is tyd om huis 
toe te gaan. Pappa 
kom ons haal. 

Tatta, Ouma! Ons sal 
gou weer kom kuier!




