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LEES EN SKRYF SAAM MET MY
Grendeltyd-geletterdheidsprogram

AFRIKAANS

Graad R 

Hulpbronpak 2

Geagte ouers en versorgers

Ons hoop julle het pret gehad met julle kinders en dit geniet om deur die 
aktiwiteite in Hulpbronpak 1 te werk. Dit is vir ons baie bemoedigend om te 
weet dat jou kind belangrike taalvaardighede aangeleer het deur hierdie 
geletterdheidsprogram saam met jou te doen, ten spyte van die ontwrigting 
van die skooljaar. Ons hoop jou kinders het ’n liefde vir lees en skryf 
ontwikkel en dat hulle uitsien na nog boeke en aktiwiteite. 

Hoewel die plan is dat Graad R-leerders op 6 Julie gaan terugkeer skool 
toe, bly hierdie werk wat jy met jou kind doen absoluut noodsaaklik. Ons 
weet dat die grendeltyd ’n impak gaan hê op onderrigtyd en ook dat skole 
moontlik weer ontwrig sal word. Deur dus elke dag vir 30–40 minute saam 
met jou kind deur die pak te werk, sal jy jou kind help om werk in te haal wat 
hy misgeloop het. Gaan voort om hierdie materiaal te gebruik, selfs nadat jou 
kind weer terug is by die skool. Jou ondersteuning is steeds baie belangrik!

In hierdie hulpbronpak gee ons vir jou agt nuwe klein boekies, nog speletjies 
en nog letters om te oefen. Jy kan die weeklikse rooster in Hulpbronpak 1 vir 
hierdie nuwe aktiwiteite volg.

Klein boekies

Gebruik asseblief aktiwiteit 1–3 (Gesels oor die boek, Lees die boek en Teken 
en skryf) in Hulpbronpak 1 om jou te rig wanneer jy deur die nuwe klein 
boekies werk. Die klein boekies is volgens vlakke gegradeer en jy sal oplet 
dat hulle ’n bietjie moeiliker is as die boeke in Hulpbronpak 1. 

Letters om te oefen

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

Speletjies

Daar is nuwe speletjies vir Graad R:

 * die Stapklip-speletjie om letterklanke te oefen  
(gebruik dieselfde stappe as vir die Letterslang-speletjie 
in Hulpbronpak 1). Plak die speletjie op karton voordat 
julle dit speel.

 * die luisterspeletjies help kinders om klanke in woorde 
te hoor. 

Aktiwiteitverslag-blad

Hierdie blad sal jou help om ’n rekord te hou van dit 
wat jou kind gedoen het en is ’n wonderlike manier 
om jou kind se vordering met die gesin te deel en 
te vier. Jou kind se onderwyser sal dalk ook hierdie 
inligting baie nuttig vind.

Met hartlike groete
van Wordworks



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?

5 Kyk vir my l

Kook

6 Waar is 
my kat?

r

Ek

7 Maatjies k

Dinge 
waarvan 
ek hou

8 My ma v

Tel die 
diere

Aktiwiteitverslag: Week 5 tot Week 8



Stapklip-speletjie
Stapklip-speletjie     Stepping Stones Game (Afrikaans version)

begin
eindeeinde

begin
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Ek sien met my klein ogies ...
Stappe
1 Sê vir jou kind: “Ek dink aan iets en dit begin met …” (of party mense sê: “Ek sien met my klein ogies iets wat begin met …”).
2 Jou kind moet rondkyk en voorwerpe vind wat met hierdie klank begin, byvoorbeeld: “Ek dink aan iets en dit begin met  

/n/.” (nartjie)
3 As jou kind ’n woord sê wat met die regte klank begin, maar dit is nie die woord waaraan jy gedink het nie, sê: “Ja, dit begin met 

die regte klank, maar ek dink aan iets anders.”
4 As jou kind die woord kan raai waaraan jy dink, is dit hul beurt om aan ’n woord en die klank waarmee dit begin, te dink.
5 Onthou om die woord se fokusklank te gebruik, en nie die naam van die letter waarmee die woord begin nie (“n-n-n” nie “en” nie).
6 Julle kan beurte neem en hierdie speletjie enige plek speel – by die huis, op die bus of terwyl julle in die straat af stap.

Wenk: Moenie jou kind kritiseer as sy nie ’n woord gee wat met die regte klank begin nie. Sê eerder: “Amper reg! Luister mooi: die klank 
is n-n-n en die woord wat jy gesê het, begin met m-m-m.”

Benoem en sorteer
Stappe
1 Neem twee bokse en skryf ’n letter op elke boks, byvoorbeeld /l/ en /r/.  

Begin met die letters wat jy reeds met jou kind geoefen het.
2 Versamel voorwerpe in die huis wat met hierdie letters    

begin en sit dit op ’n tafel of op die vloer neer.
3 Vra jou kind om ’n voorwerp op te tel, dit te benoem      

en die fokusklank te sê, byvoorbeeld rok       
begin met rrr.

4 Vra nou jou kind om die voorwerp in die      
boks met die regte letter daarop te sit.

5 Julle kan hierdie speletjie ’n paar       
keer speel deur al die letters in       
die pak te gebruik.

Raai wat in die sak is
Stappe
1 Versamel ’n paar voorwerpe in die huis en sit dit in ’n sak, byvoorbeeld, ’n lepel, 

’n pen, ’n tandeborsel of ’n appel.
2 Jy kan begin deur te sê: “Daar is iets in die sak. Kan jy raai wat dit    

is? Hier is jou leidrade: Ons kry dit in die kombuis. Ons eet    
daarmee. Dit begin met ‘lll’. Weet jy wat dit is?”

3 Jou kind kan vrae vra om die antwoord uit te werk,    
byvoorbeeld: “Gebruik ons dit wanneer ons      
sop eet?”

4 Variasie: As julle hierdie speletjie ’n paar keer     
gespeel het, kan julle rolle omruil. Jou kind      
kan nou die voorwerp kies en jy vra vrae om       
uit te werk wat dit is.

Het jy geweet dat kinders makliker leer lees en skryf as hulle besef dat die woorde wat ons sê, uit verskillende klanke bestaan? Kinders moet klanke in woorde kan hoor en 
hierdie klanke by letters kan pas. Luisterspeletjies help kinders om klanke in gesproke woorde te hoor. Dit is makliker vir kinders om die klanke te hoor waarmee woorde 
begin. Ons noem hierdie klanke “fokusklanke”.

Kom ons speel luisterspeletjies
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Ek kan saam 
met my 
vriend speel.

Ek kan op my 
hande staan.

Ek kan swaai. Ek kan my
ouma help.

Ek kan 
touspring.Ek kan lees.

Hierdie boek
behoort aan:

Kyk vir 
my

AFRIKAANS



Ek skil die 
aartappels.

Ek kerf 
die koolkop.

Gekapte uie laat 
my huil!

My ma kap 
die uie.

Ek sny die 
botterskorsie.

Ek kerf 
die spinasie.

Ek rasper 
die wortels.

6 5 4 3
217

Kook
Eurika Jansen van Vuuren 
Kathy Arbuckle
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Is sy buite 
die huis?

Is sy onder 
die bed?

Hier is sy!
Is sy in die 
mandjie?

Is sy langs 
die vullisblik?

Is sy agter 
die rusbank?

Is sy bo-op 
die kas?

6 5 4 3
217

Waar is my kat?
Vanessa Rademeyer
Bronwen Heath
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Hier is ’n foto 
van my. 

Dit is my hand. 

My telefoon-
nommer 
is 079 523 3255.

Ek spring graag 
tou met 
my maats. 

Ek hou van vis 
en skyfies. Ek is ses 

jaar oud. 
Dit is ’n prent 
van my gesin.

6 5 4 3
217

Ek
Clare Verbreek
Kathy Arbuckle 
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My naam is Simo.
Dit is my maatjie, 
Zizo. Sy hou 
daarvan om 
sokker te speel. 

Ek speel saam 
met Sisa 
wegkruipertjie. 

Dit is my maatjie, 
Sisa. Hy hou 
daarvan om 
wegkruipertjie 
te speel. 

Ek swem saam 
met Lele. 

Dit is my maatjie, 
Lele. Sy hou 
daarvan om 
te swem. 

Ek speel saam met 
Zizo sokker.

6 5 4 3
217

Maatjies
Caitlin van Duyn
Catherine Groenewald
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Ek hou van jou. Ek 
hou daarvan om 
met jou te speel.

Ek hou van water. Ek hou daarvan
om in die water
te swem.

Ek hou
van honde.

Ek hou van bome.
Ek hou daarvan
om saam met my
hond te hardloop.

Ek hou daarvan
om bome te klim.

Dinge
waarvan
ek hou
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Hier is ek. 
Ek woon saam met 
my ma en broer 
en suster. 

Ek is lief vir 
my ma. 

My ma koop vir 
my ’n geskenk 
wanneer 
ek verjaar.

Ek help my ma 
om die huis skoon 
te maak en die 
skottelgoed 
te was.

Partykeer kuier 
my ma by 
haar vriende.

My ma is mal oor 
kos maak. 

6 5 4 3
217

My ma 
Merville Mabula
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Een olifant wil 
water drink.  

Twee 
kameelperde wil 
water drink. 

Een olifant drink 
saam met die 
leeu water. 

Een leeu brul. 
Hy wil ook 
water drink. 

Sewe sebras wil 
water drink.

Vyf bokke en ses 
vlakvarke wil 
water drink.

Drie buffels en 
vier voëls wil 
water drink.

6 5 4 3
217

Tel die diere
Clare Verbeek
Kathy Arbuckle
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