
Kry inspirasie! Gebruik die TIME-program en geniet dit om saam te leer.

Afrikaans



Onthou elke dag die volgende:
Tel hardop van 1–10 en tel dan terug 
van 10–1. 
Tel 6 voorwerpe wat jy in die kombuis kan sien, byvoorbeeld:  
6 glase, 6 speserybotteltjies of 6 eiers. Help jou kind om hul  
vinger op elke voorwerp te sit terwyl hulle tot by 6 tel. 
Sing telliedjies en sê telrympies op. 
Moedig jou kind gereeld aan en prys hulle pogings. Bou jou 
kind se selfvertroue deur opmerkings soos: Mooi so! Jy het dit 
reggekry. OF Ek is so trots op jou!

Dag 1   Storietyd: Grootprentstorie (In die kombuis)
Kyk goed na die groot prent en vra jou kind om vir jou te sê wat hulle sien. Vra dan hierdie vrae: 

Wat gebeur in die prent? Wie is in die kombuis?
Hoeveel eiers is daar in die yskas? Hoeveel bakkies is op die tafel?
Daar is 3 lemoene in die bak. Mamma koop nog 2 lemoene. Hoeveel lemoene is daar nou?
Daar is 5 blomme in die pot. Pappa sny 2 blomme af. Hoeveel blomme bly oor in die pot?
Daar is 3 lepels op die tafel en 1 lepel in die seun se hand. Hoeveel lepels is daar altesaam?
Die baba het 3 blokkies. Die seun vat 1 blokkie. Hoeveel blokkies het die baba nou?
Hoeveel oë het 4 mense altesaam?

Dag 5   Letters en getalle
Kyk na die getaltemplate. Maak 
beurte om die getalle met jou 
vinger op die vloer, in die lug, op jou 
hand, op mekaar se rûe, teen 
die muur of op ’n boomstam te 
teken. Kan jy die getalle met 
jou toon teken?
Doen die aktiwiteite op  
die getaltemplate.

Dag 2   Teken en skryf 
Vra jou kind om weer na die groot prent te kyk en 
3 dinge te vind wat hulle kan teken, byvoorbeeld:  
1 beker, 2 stoele en 3 appels.
Vra vir jou kind om 1 beker te teken en die 
getal “1” en die woord “een” onder die 
tekening te skryf. Vra nou vir jou kind 
om 2 stoele te teken en die getal “2” en 
die woord “twee” onder die tekeninge 
te skryf. Vra dan vir jou kind om 3 appels 
te teken en die getal “3” en die woord 
“drie” onder die tekeninge te skryf.

Dag 3   Kyk en luister 
Vra jou kind om weer na die groot 
prent te kyk. Vind dinge waarvan 
daar een is, byvoorbeeld: 1 mop.  
Soek dan vir dinge waarvan daar  
2 of, 3 of, 4 of … tot en met 6 is.
Speel “Ek sien met my klein ogie” 
met klanke, byvoorbeeld: Ek sien 
met my klein ogie, iets wat met 
die “t”-klank begin (tafel).
Maak beurte om die leidrade te 
gee en te raai wat die antwoord is.

Dag 4   Speletjies
Speel saam die telspeletjie. Roep 
’n getal uit: 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Vra 
vir jou kind om ’n aksie soveel 
keer te doen, byvoorbeeld: klap  
4 keer, hop 2 keer, wys 3 vingers  
of knik 6 keer. 
Gee vir jou kind ’n beurt om ’n getal  
uit te roep en vir jou ’n aksie te gee  
om te doen.
Probeer aan soveel aksies moontlik dink 
en skommel die getalle wat jy uitroep.

Aktiwiteitsverslag
Vra jou kind om ’n sterretjie 
in te kleur wanneer hulle 
klaar is met elke aktiwiteit. 
(Die Aktiwiteitsverslag is die 
laaste bladsy van hierdie 
aktiwiteitspak.)
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In die kombuis
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Getaltemplate: Gee vir jou kind verskillende kleure vetkryt en vra hulle om die stippellyne te volg om elke getal korrek te vorm. Dan kan hulle elke getal in ’n ander kleur inkleur.



Dag 1   Storietyd: Kleinboekie-storie (Maria se familie)
Vou die klein boekie saam met jou kind en kyk dan saam na die prente. Hier volg ’n paar vrae wat jy kan vra voor  
jy die klein boekie lees:

Waaroor dink jy gaan hierdie storie?
Kan jy tel hoeveel mense in Maria se familie is?
Hoeveel mense woon saam met jou? Is daar meer of minder mense in 
Maria se familie as in jou familie?

Kyk na die lettertemplate. Vra vir jou kind om te probeer om 
die vorms met groot bewegings of met liggaamsbewegings 
na te trek. Hulle kan die letters met hul vinger op die vloer, in 
die lug of op jou hand teken. Hulle kan ook die letters met ’n 
stok in die sand teken of die letters uit speeldeeg maak. 
Sê vir hulle watter klanke die letters maak en vra hulle 
om die klanke te sê terwyl hulle die letters vorm.
Doen die aktiwiteite op die lettertemplate.

Moedig jou kind aan om ’n prent van 
julle familie of die mense wat saam met 
julle woon, te teken.
Vra vir jou kind om vir jou van die prent 
te vertel en vra dan of jy die name van 
die mense in die prent kan neerskryf. 
Moedig jou kind aan om self te probeer 
“skryf”, selfs al het hulle jou hulp nodig 
om die name te spel. 
Jy kan ook die name 
op stukkies papier 
skryf en jou kind kan 
dan die name op hul 
prent oorskryf.

Dit is ’n “Raai wie?”-aktiwiteit. Dink aan 
iemand in julle familie of iemand wat julle 
goed ken. Beskryf hoe hulle lyk, wat hulle 
graag doen, watter tipe mens hulle is en 
waarvan jy die meeste in daardie persoon 
hou. Byvoorbeeld: My tannie, 
Sandra, is taamlik kort en trek 
baie netjies aan. Sy is gaaf en 
vriendelik en brei graag. Ek hou 
van haar want sy vertel altyd  
vir my opwindende stories. 
Maak beurte om soveel mense 
moontlik te beskryf.

Aktiwiteitsverslag
Herinner jou kind om 
’n sterretjie in te kleur 
wanneer hulle klaar is 
met elke aktiwiteit. 

1

Speel saam die 
letterklip-speletjie.  
Gebruik die 
speletjiesbladsy en  
volg die instruksies.
As jy nie ’n dobbelsteen 
het nie, maak een met 
die dobbelsteen-templaat wat verskaf is.
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Onthou elke dag die volgende:
Tel hardop van 1–15 en tel dan terug 
van 15–1.
Tel tot by 10 terwyl jy saam met jou 
kind marsjeer of hop.
Gesels volgende keer wanneer julle by familie of 
vriende gaan kuier met jou kind oor wie daar 
gaan wees en waarom julle daar gaan kuier. 
Dis ’n goeie manier om kinders se taal uit te 
brei deur oor dinge te gesels wat gaan gebeur. 
Sing telliedjies en sê telrympies op.
Moedig jou kind gereeld aan en prys hulle 
pogings. Bou jou kind se selfvertroue deur 
opmerkings soos: Dis baie slim! Jy het dit op 
jou eie gedoen. OF Mooi so, jy vaar so goed!

Is daar babas wat saam met jou in jou  
huis woon?
Het jy ’n tannie? Het jy meer as een tannie? Het jy ooms? Hoeveel?
Kan jy enige diere in die prente sien? Wat doen hulle?

Dag 2   Teken en skryf 

Dag 5   Letters en getalle

Dag 3   Kyk en luister Dag 4   Speletjies
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Dit is ek.
Hier is my ma en 
my bababoetie.Dit is my familie!

Hier is my tannie 
en my oom.

Dit is my oupa. Dit is my ouma. Hier is my pa.

6 5 4 3
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Maria se familie
Aangepas uit ’n storie van 
Little Zebra Books

Illustrasies deur Magriet Brink en Leo Daly
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Lettertemplate: Gee vir jou kind verskillende kleure vetkryt en vra hulle om die stippellyne te volg om elke letter korrek te vorm. Vra hulle dan om die letters weer en weer binne-in die groot 
letters oor te teken om reënboogletters te maak.

Hulle kan voorwerpe om die letters teken wat met die fokusklank hh…hh…hh…hh begin, byvoorbeeld: hoed, hart of hand; en  ll…ll…ll…ll, byvoorbeeld: lepel, lemoen of leeu.
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Letterklip-speletjie: Gooi die dobbelsteen. Skuif soveel spasies aan as die getal wat jy op die dobbelsteen gegooi het. As jy op ’n letter land, sê die klank en skuif jou teller aan tot by ’n prentjie 
wat met hierdie letter begin. As jy op ’n prentjie land, skuif jou teller terug tot by die letter wat daarby pas en sê die klank. Die speler wat eerste by die einde kom, is die wenner.Stapklip-speletjie     Stepping Stones Game (Afrikaans version)

begin
einde

Begin
Einde



Maak ’n groot dobbelsteen: Plak die dobbelsteen-vorm op ’n stuk karton, soos 
’n ontbytgraan-houer. Knip die buiterand van die dobbelsteen uit. Moenie die grys 
stukke afknip nie! Vou op die swart lyne. Hou die kolletjies aan die buitekant. Vou die 
dobbelsteen in die vorm van ’n blokkie. Vou die grys flappe en plak dit aan die kante 
vas om die dobbelsteen aanmekaar te hou. Gooi en speel!
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Onthou elke dag die volgende:
Tel hardop van 1–20 en tel dan terug van 20–1.
Gebruik die tellers van die telspeletjie, tel 10 tellers en 
plaas elke teller op ’n hopie terwyl julle dit tel.
Gesels met jou kind oor wat hulle soggens doen om 
reg te maak vir skool. Vra vir hulle om vir jou te vertel 
wat hulle eerste doen en wat hulle daarna doen.
Sing telliedjies en sê telrympies op.
Moedig jou kind gereeld aan en prys hulle pogings. Bou jou kind se 
selfvertroue deur opmerkings soos: Ek het geweet jy kan dit doen! 
OF Vat jou tyd en dink nog so ’n bietjie.

Dag 1   Storietyd: Hardoplees-storie (Mooi so, Tina!)
Lees die storie vir jou kind. Geniet dit om die volgende vrae te vra nadat jy die storie gelees het:

Kan jy onthou wie al die mense in Tina se familie is?
Waarom is Tina se mamma trots op haar?
Tina en haar boetie stap skool toe. Is hulle skool naby of ver van hulle huis af?
Wat doen Tina soggens om reg te maak? Doen jy ook al hierdie dinge?
Tina se skoene het gespes. Het jou skoolskoene gespes of veters?
Wat doen Tina in die skool? Wat doen jy in die skool?
Wat doen Tina die graagste?

Kyk na die getaltemplate. Maak beurte  
om die getalle met jou vinger op die  
vloer, in die lug, aan die binne-  
en buitekant van jou hande, op  
mekaar se rûe, teen die muur of  
op ’n boomstam te teken. Maak 
die getalle uit speeldeeg.
Doen die aktiwiteite op  
die getaltemplate.

Vra vir jou kind van watter deel van 
die storie hulle die meeste gehou het. 
Moedig hulle aan om 
hul gunstelingdeel van 
die storie te teken.
Vra vir hulle om vir 
jou van hul prent te 
vertel. Skryf neer wat 
hulle daarvan sê of 
moedig hulle aan om 
self te skryf.

“Tina” begin met tt-tt-tt-tt. Kyk aan hoeveel ander 
dinge jy kan dink wat met die tt-klank begin, 
byvoorbeeld: tafel, televisie en teesakkie.
“Gesig” begin met gggggggg, byvoorbeeld: Tina was 
haar gesig. Watter ander dinge begin met die 
gg-klank? (glas, grond en geld) Dink aan soveel 
goed as moontlik. 
Gaan voort met die luisteraktiwiteit 
deur ander klanke en woorde uit 
die storie te gebruik.

Speel saam die telspeletjie.
Versamel ’n groot hoop tellers, byvoorbeeld: 
klippies, bottelproppies en stokkies (minstens 
12 per speler).
Maak beurte en gooi die dobbelsteen 2 keer. 
Vat elke keer hierdie aantal tellers uit die 
hoop. Wanneer almal die dobbelsteen  
2 keer gegooi het, tel elke speler hul tellers. 
Die speler met die meeste tellers wen 
daardie rondte. Sit die tellers terug op die 
hoop en gooi weer die dobbelsteen.
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Aktiwiteitsverslag
Herinner jou kind om 
’n sterretjie in te kleur 
wanneer hulle klaar is 
met elke aktiwiteit. 

1

Dag 2   Teken en skryf 

Dag 5   Letters en getalle

Dag 3   Kyk en luister Dag 4   Speletjies



Tina is vyf jaar oud en woon saam met haar ma en klein boetie, Siso. Sy word vroeg wakker, vryf haar oë, strek haar 
arms uit en maak reg om skool toe te gaan. In die bed langs hare, slaap haar klein boetie Siso nog. Tina maak haar 

bed versigtig op. Dan gaan was sy haarself. “Moenie vergeet om jou tande te borsel nie, Tina,” herinner haar 
ma haar. 

“Kyk, Mamma, ek kan my tande self borsel,” sê Tina. Na sy haar tande geborsel het, was 
Tina haar gesig. Dan vat sy die wasskottel en gooi die vuil water weg. Tina sien vir 
Tannie en Oupa wat buite sit en gesels. 

“Goeiemôre, Tannie en Oupa!” sê sy.

“Goeiemôre, Tina! Maak jy reg om skool toe te gaan?” vra Oupa.

“Ek het myself klaar gewas en nou gaan ek aantrek. Ek hoop julle het ’n 
lekker dag, Oupa en Tannie,” sê Tina.

“Ek hoop jy het ’n heerlike dag, Tina,” sê Oupa.

Tina hardloop terug na haar slaapkamer en trek haar skoolklere aan.  
“Kyk, Mamma, ek kan my rok self aantrek,” sê Tina trots. Dan maak sy haar skoene vas.

“Ek kan my skoene se gespes ook vasmaak,” sê Tina. Sy is reg om skool toe te gaan.

“Goeiste, Tina, jy’s ’n groot meisie. Jy het nie meer my hulp nodig nie!” sê Mamma.  
“Ek sal vir Siso gaan help om klaar te maak en dan kan julle saam skool toe stap.”

Na ontbyt stap Tina en Siso saam skool toe. By die skool sien hulle ’n paar bokke.  
“Wat doen hierdie bokke hier?” lag Tina. “Is hulle ook hier om te leer?” Tina en Siso lag en 
lag. Dan hardloop hulle na hul maats in die klaskamer om na stories te luister, liedjies te sing  
en te tel.

Wanneer die klok vir pouse lui, gaan almal buitentoe om met ’n bal te speel. “Ek hou daarvan om my 
bed op te maak, ek hou daarvan om myself te was en aan te trek, maar ek hou die meeste van speel,” 
sê Tina gelukkig terwyl sy die bal vir haar maat skop.
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Getaltemplate: Vra vir jou kind om die stippellyne te volg om elke getal korrek te vorm. Help jou kind om koerantpapier, tydskrifpapier of afvalpapier in klein stukkies te skeur. Hulle kan die 
stukkies papier op die getaltemplate vasplak om dit te versier. Vra vir jou kind om 7 balle om die getal 7 te teken en 8 sterre om die getal 8. 

Stal die template uit waar almal jou kind se pragtige werk kan sien.
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Onthou elke dag die volgende:
Tel hardop van 1–25 en tel dan terug van 25–1.
Tel 10 dinge wat julle buite of binne kan sien. Raak aan elkeen 
terwyl julle tel.
Probeer ’n piekniek of uitstappie met jou kind reël. Gesels oor 
wat julle sal saamvat, waarheen julle sal gaan en wat julle sal 
doen wanneer julle daar aankom. Pak saam ’n sak of ’n mandjie.
Sing telliedjies en sê telrympies op. 
Moedig jou kind gereeld aan en prys hulle pogings. Bou jou 
kind se selfvertroue deur opmerkings soos: Ek is trots op hoe  
jy vandag gewerk het. OF Jy leer vinnig!

Dag 1   Storietyd: Grootprentstorie (By die piekniek)
Kyk goed na die groot prent en vra jou kind om vir jou te sê wat hulle sien. Vra dan hierdie vrae: 

Wat gebeur in die prent? Wat doen almal? 
Hoeveel mense/visse/appels/papierborde is daar?
Daar is 2 appels op die tafel. Die vrou pluk nog 4 appels van die boom af. Hoeveel appels is daar nou?
Daar is 4 voëls in die lug en 2 voëls op die grond. Hoeveel voëls is daar?
Die seun hou 1 visstok vas. Daar is 2 visstokke langs hom. Hoeveel visstokke is daar?
Daar is 5 broodrolletjies. Die man eet 1 broodrolletjie. Hoeveel broodrolletjies bly oor?
Daar is 5 piesangs op ’n bord. Die ou tante eet 2 piesangs. Hoeveel piesangs is daar nou?

Vra vir jou kind om weer na die groot 
prent te kyk en 3 dinge te vind wat hulle 
kan teken, byvoorbeeld: 4 voëls, 5 piesangs en 6 bye.
Vra vir jou kind om 4 voëls te teken en die getal “4” 
en die woord “vier” onder die tekeninge te skryf. Vra 
nou vir jou kind om 5 piesangs te teken en die getal 
“5” en die woord “vyf” onder die tekeninge te skryf. 
Vra dan vir jou kind om 6 bye te teken en die getal 
“6” en die woord “ses” onder die tekeninge te skryf.

Kyk weer goed na die groot prent. Vind al die 
diere en sê die klank waarmee elke dier se naam 
begin, byvoorbeeld: bb vir “by”.
Vind al die kos en sê die klank waarmee elke 
kossoort begin, byvoorbeeld: ss vir “samoesa”. 
Vind die stapklippe oor die rivier. Tel hulle.
Gesels oor 6 dinge wat jy sal saamneem 
wanneer jy gaan piekniek hou saam met jou 
familie of vriende.

Speel saam die 
woordvoël-speletjie. 
Gebruik die 
speletjiesbladsy en  
volg die instruksies.

By die piekniek
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Aktiwiteitsverslag
Herinner jou kind om 
’n sterretjie in te  
kleur wanneer hulle 
klaar is met elke 
aktiwiteit. 

1

Kyk na die lettertemplate. Vra jou kind om te 
probeer om die vorms met groot bewegings of met 
hul liggaam na te trek. Hulle kan die letters met 
hul vinger op die vloer, in die lug of op jou hand 
teken. Hulle kan dit ook met ’n stok in die sand 
teken of die letters uit speeldeeg maak.
Sê vir hulle watter klanke die letters maak en  
vra hulle om die klanke te sê terwyl hulle  
die letters vorm.
Doen die aktiwiteite op die lettertemplate.

Dag 5   Letters en getalle

Dag 2   Teken en skryf Dag 3   Kyk en luister Dag 4   Speletjies
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By die piekniek
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Lettertemplate: Gee vir jou kind verskillende kleure vetkryt en vra hulle om die stippellyne te volg om elke letter korrek te vorm. Dan kan hulle sterre binne-in die lettertemplate teken om hulle 
te versier.

Hulle kan voorwerpe om die letters teken wat met die fokusklank rr...rr...rr...rr begin, byvoorbeeld: ring, roomys, rok of rys; en dd...dd...dd...dd, byvoorbeeld: dier, diamant of druiwe.
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Woordvoël-speletjie: Jy sal ’n dobbelsteen en ’n teller vir elke speler nodig hê. Plaas die tellers op Begin. Neem beurte om die dobbelsteen te gooi en beweeg jou teller die korrekte aantal 
spasies langs die paadjie. As jy op ’n letter land, sê die klank wat die letter maak en noem iets wat met daardie klank begin. Die speler wat eerste by die einde kom, is die wenner.

Begin

Einde



Onthou elke dag die volgende:
Tel hardop van 1–30 en tel dan terug van 30–1.
Tel 12 dinge wat julle in die vertrek sien – beweeg rond en raak aan 
elke ding terwyl julle tel. 
Wanneer jou kind na skool huis toe kom, vra: Wat was 
vandag lekker by die skool? Wat was die beste deel 
van jou dag?
Sing telliedjies en sê telrympies op.
Moedig jou kind gereeld aan en prys hulle 
pogings. Bou jou kind se selfvertroue deur 
opmerkings soos: Goeie werk, jy leer mooi!  
OF Dis pret om dinge saam met jou te doen!

Dag 1   Storietyd: Kleinboekie-storie (Wat ek graag doen)
Vou die klein boekie saam met jou kind en kyk dan saam na die prente. Hier volg ’n paar 
vrae wat jy kan vra voor jy die klein boekie lees: 

Wat dink jy bak die seun en sy ouma?
Vir wie kruip die seuntjie weg?
Het jou skool ’n klimraam? 

Kyk na die getaltemplate. Maak beurte om 
die getalle met ’n vinger in die lug na te 
trek, op die agterkant en voorkant van jul 
hande, op mekaar se rûe, of met ’n stokkie 
in die sand.  
Jou kind kan al 
met hul vorme 
langs spring.
Doen die 
aktiwiteite op  
die getaltemplate.

Moedig jou kind aan om ’n prent van hulself 
te teken wat iets doen waarvan hulle hou.
Vra jou kind uit oor hul 
prent en vra of hulle 
wil hê jy moet ’n sin oor 
hul prent skryf. Jou kind 
sal dalk self wil probeer 
“skryf”. Prys hulle 
pogings, al spel hulle 
nog nie reg nie.

Speel “Sipho sê”. Verduidelik vir jou kind dat jy Sipho 
is en dat jy ’n aksie gaan uitroep, en dat  
hulle jou instruksies moet volg.   
Jy sê: Sipho sê: Spring. Hulle moet 
dan doen wat jy sê. As jy ’n aksie 
uitroep sonder om “Sipho sê” te  
sê, moet hulle stil staan en nie doen 
wat jy sê nie. Byvoorbeeld: Staan op  
een been. 
Ruil rolle met jou kind sodat hulle ook 
Sipho kan wees.

Speel saam die getalsimbool-
en-getalnaamspeletjie. 
Gebruik die speletjiesbladsy en 
volg die instruksies.
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Aktiwiteitsverslag
Herinner jou kind 
om ’n sterretjie in 
te kleur wanneer 
hulle klaar is met 
elke aktiwiteit. 

1

Waar swaai die seuntjie?
Wat doen jy die graagste?
Watter speletjie speel jy graag saam met jou maats?

Dag 5   Letters en getalle

Dag 2   Teken en skryf Dag 3   Kyk en luister Dag 4   Speletjies



Ek swaai graag. Ek kruip graag weg.Ek klouter graag.
Ek help graag 
my ouma.

Ek staan graag op 
my hande.

Ek speel graag 
met my maat.

Ek verf graag.

6 5 4 3
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Wat ek graag doen
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Illustrasies deur Tamsin Hinrichsen
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Getalsimbool-en-getalnaamspeletjie: Knip al die getalsimbole en getalname uit. Skommel die getalsimbole en vra vir jou kind om dit in volgorde van die kleinste tot die grootste te rangskik. 
Vra dan vir hulle om die getalname by die getalsimbole te pas.

Versamel klippies, bottelproppies of stokkies. Vra vir jou kind om die aantal voorwerpe by die korrekte getal te pas. Byvoorbeeld: as jy vir hulle 3 klippies gee, moet hulle dit langs die getal 3 plaas.

Afwisselende aktiwiteit: Skommel die getalkaarte en plaas hulle in volgorde van die grootste tot die kleinste.

nul een twee drie

veer vyf ses sewe

agt nege tien 0

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10



Getaltemplate: Gee vir jou kind verskillende kleure vetkryt en vra hulle om die stippellyne te volg om elke getal korrek te vorm. Dan kan hulle die getaltemplate met verskillende gekleurde strepe 
inkleur om ’n reënboog te maak. Vra vir jou kind om 9 blare om die getal 9 te teken en 10 blomme om die getal 10.

Stal die template uit waar almal jou kind se pragtige werk kan sien.
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Onthou elke dag die volgende:
Tel hardop van 1–35 en tel dan terug van 35–1.
Versamel ’n hoop blare, klippies of stokkies. Tel 15 van hierdie 
voorwerpe uit en pak dit op ’n nuwe hopie terwyl julle tel.
Vertel vir jou kind ’n slaaptydstorie oor ’n 
familie-uitstappie of -vakansie. Kinders hou baie 
van stories oor hulself en mense wat hulle ken. 
Sing telliedjies en sê telrympies op.
Moedig jou kind gereeld aan en prys hulle pogings.  
Bou jou kind se selfvertroue deur opmerkings soos:  
Hou so aan. OF Ek is bly om te sien jy werk so hard!

Dag 1   Storietyd: Hardoplees-storie (Vakansies by Ouma)

Lees die storie vir jou kind. Geniet dit om die volgende vrae te vra nadat jy die storie gelees het: 

Kyk na die lettertemplate. Vra vir jou kind om te 
probeer om die vorme met groot bewegings of met 
liggaamsbewegings na te trek. Hulle kan die letters 
met hul vinger op die vloer teken, in die lug of op jou 
hand. Hulle kan ook die letters met ’n stok in die 
sand teken of die letters uit speeldeeg maak.
Sê vir hulle watter klanke die letters maak 
en vra hulle om die klanke te sê terwyl hulle 
die letters vorm.
Doen die aktiwiteite op die lettertemplate.

Sê vir jou kind hulle moet maak of hulle met 
vakansie gaan. Hulle moet dink aan alles wat  
hulle moet inpak. Maak beurte om te sê: Ek gaan 
met vakansie en ek moet ’n tandeborsel inpak.  
Die ander persoon voeg nog ’n item by, 
byvoorbeeld: Ek gaan met vakansie 
en ek moet ’n tandeborsel en ’n 
paar tekkies inpak. 
Elke persoon moet die korrekte 
volgorde van die lys onthou en  
nog ’n item byvoeg. Kyk hoeveel 
items julle albei kan onthou.

Gesels met jou kind oor ’n spesiale persoon wat 
binnekort verjaar of iemand vir wie jy wil dankie sê vir 
iets spesiaals wat hulle vir julle gedoen het. 
Help jou kind om ’n verjaarsdagkaartjie of ’n dankie-
kaartjie te maak. Vra jou kind om aan 
die buitekant voor ’n prentjie van hulself 
en hierdie spesiale persoon te teken. 
Verduidelik dat ons gewoonlik binne-in 
’n kaartjie skryf: “Liewe …” en afsluit 
met “Liefde (en jou naam)”. Hulle kan 
probeer om ’n boodskap te skryf of hulle 
kan vir jou sê wat hulle graag wil sê.

Speel saam die 
woordslak-speletjie. 
Gebruik die 
speletjiesbladsy en volg 
die instruksies.
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Aktiwiteitsverslag
Herinner jou kind om 
’n sterretjie in te kleur 
wanneer hulle klaar 
is met elke aktiwiteit. 

1

Woon die kinders in ’n stad of in ’n dorp?
Waarom het Ouma gedans en gesing toe sy vir Odongo en Apiyo sien?
Kan jy van die dinge onthou waarmee die kinders hul ouma gehelp het?
Wat het hulle graag gedoen wanneer hulle klaar hul ouma gehelp het?

Wat het Ouma vir Odongo as ’n geskenk gegee?
Wat het sy vir Apiyo gegee?
Waarom wou die kinders nie huis toe gaan nie?

Kan jy ’n keer onthou toe jy vir iemand wat ver weg woon, gaan kuier het?

Dag 5   Letters en getalle

Dag 2   Teken en skryf Dag 3   Kyk en luister Dag 4   Speletjies



Odongo en Apiyo woon in die stad by hulle pa. Vakansies gaan kuier hulle by hulle ouma, wat in ’n dorpie 
naby die berge woon.

Odongo en Apiyo is opgewonde, want dit is weer tyd om by hulle ouma te gaan kuier. Hulle vertrek die 
volgende dag, so hulle pak hulle tasse en maak gereed vir die lang reis. Hulle is so opgewonde oor die 
vakansie dat hulle die hele nag gesels en nie kan slaap nie.

Vroeg die volgende oggend pak Odongo en Apiyo se pa die kar en hulle vertrek na Ouma se dorpie. 
Hulle ry verby plase en sien baie diere. Die kinders sing liedjies op die pad, maar na ’n rukkie raak 
hulle moeg en raak aan die slaap.

Hulle pa maak hulle wakker toe hulle in die dorpie aankom. Hulle ry reguit na hulle ouma se huis. 
Sy is so bly om hulle te sien dat sy ’n dansie doen en sing van vreugde. Die kinders gee vir haar 
geskenke, en nadat sy dit oopgemaak het, maak Ouma sagte pap om saam met ’n bredie vir 
aandete te eet.

Odongo en Apiyo help hulle ouma elke dag met werk om die huis en op die werf. Hulle gaan haal 
water en brandhout. Hulle pluk spinasie uit die tuin en gaan haal die eiers wat die hoenders gelê het. 
Nadat hulle vir Ouma gehelp het, speel hulle buite. Hulle klim boom en plas in die rivier.

Maar gou is die vakansie verby en die kinders moet teruggaan stad toe. 
Ouma gee vir Odongo ’n pet en vir Apiyo ’n trui en sy pak vir hulle kos 

in vir die reis. Die kinders wil nie teruggaan nie. Hulle smeek Ouma om saam met hulle stad toe 
te gaan, maar sy glimlag en sê: “Ek is te oud vir die stad. Ek wag hier tot julle weer vir my kom 
kuier.” Odongo en Apiyo gee haar stywe drukkies en sê totsiens.
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Woordslak-speletjie: Plaas jul tellers op begin. Maak beurte om die dobbelsteen te gooi en skuif die teller die korrekte aantal spasies aan soos wat die dobbelsteen wys. As jy op ’n woord 
land, lees die woord en skuif jou teller aan na die prentjie wat by die woord pas. As jy op ’n prentjie land, skuif jou teller terug na die ooreenstemmende woord. Die speler wat die einde van die 
speletjie eerste bereik, is die wenner.
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Slak-speletjie Snail Game (Afrikaans version)

Begin

Einde
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Lettertemplate: Vra vir jou kind om die stippellyne te volg om elke letter korrek te vorm. Gee vir jou kind afvalpapier om in balletjies te rol en dit op die lettertemplate te plak om dit te versier. 

Hulle kan voorwerpe teken om die letters wat met die fokusklank pp...pp...pp...pp begin, byvoorbeeld: potlood, padda of piesang; en aa...aa...aa...aa, byvoorbeeld: appel, arend of akker.



Dag 1   Storietyd: Grootprentstorie (In die sitkamer)
Kyk goed na die groot prent en vra jou kind om vir jou te sê wat hulle sien. Vra dan hierdie vrae: 

Wat gebeur in die prent?
Waar is almal? Maak seker jy beskryf waar elke persoon en dier is.
Tel hoeveel driehoeke daar in die string agter die deur is. Hoeveel geel kolle is daar op die spieël  
se raam?
Daar is 5 blomme in die vaas. Ouma voeg nog 3 blomme by. Hoeveel blomme is daar nou in die vaas?
Daar is 6 mense op die foto teen die muur en 4 mense in die vertrek. Hoeveel mense is  
daar altesaam?
Daar is 3 boeke op die tafel en 1 sambreel in die mandjie agter die deur. Hoeveel meer boeke is 
daar as sambrele?
Daar is 9 koekies op die bord. Die seun eet 3 koekies. Hoeveel bly oor?

Skryf die getalsimbole (7, 8, 9, 10) en die getalname 
(sewe, agt, nege, tien) op ’n vel papier. 
Vra vir jou kind om te oefen om die getalsimbole  
en getalname te skryf deur joune te 
kopieer. Hulle kan verskillende kleure 
vir elke getal gebruik om die bladsy te 
versier of sewe sirkels onder die getal 7 
teken, agt sirkels onder die getal 8, ens.

Kyk goed na die groot prent en gesels 
oor dit wat elke persoon kan sien en nie 
kan sien nie. Byvoorbeeld: die ma kan die 
ouma sien, maar nie die dogtertjie nie. 
Help jou kind om te verduidelik waarom 
sommige mense in die prent nie sommige 
van die ander mense kan sien nie. Gesels 
een vir een oor elke persoon.

Speel die “snap”-
speletjie saam. 
Gebruik die 
speletjiesbladsy en 
volg die instruksies.

Gebruik die lengtekaart-template en volg 
die instruksies.
Vra vir jou kind om al jul familielede 
of mense wat in julle  
huis woon in ’n ry te laat 
staan van die langste 
tot die kortste.

In die sitkamer
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Aktiwiteitsverslag
Herinner jou kind om 
’n sterretjie in te kleur 
wanneer hulle klaar is 
met elke aktiwiteit. 

1

Onthou elke dag die volgende:
Tel hardop van 1–40 en tel dan terug van 40–1.
Gaan saam met jou kind buitentoe en noem al die dinge op wat 
julle kan sien. Vra dan vir jou kind om 16 dinge wat hulle kan sien 
te tel, en na elkeen te wys terwyl hulle tel. 
Sing telliedjies en sê telrympies op.
Moedig jou kind gereeld aan en prys hulle pogings. Bou jou kind 
se selfvertroue deur opmerkings soos: Ek hou van wat jy gedoen 
het! OF Jy het sulke mooi werk gedoen, het jy dit geniet?

Dag 5   Letters en getalle

Dag 2   Teken en skryf Dag 3   Kyk en luister Dag 4   Speletjies
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In die sitkamer



“Snap”-speletjie: Deel die pak kaarte en skommel dit. Deel die kaarte in hopies uit met die voorkante na onder. Elke speler draai die boonste kaart op hul hopie om en sit dit met die voorkant 
na bo op ’n tweede hopie in die middel van die spelers neer. As die twee boonste kaarte dieselfde is, vat die speler wat eerste “Snap!” roep albei hopies kaarte met die voorkante na bo en sit dit 
onder hul eie hopie kaarte. Die speler wat al die kaarte versamel, is die wenner.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
een twee drie vier vyf ses sewe agt nege tien

een twee drie vier vyf ses sewe agt nege tien



Lengtekaart-template: Vra vir jou kind om die lere en die mense op die stippellyne uit te knip. Laat hulle dit volgens lengte van die langste tot die kortste rangskik en dit dan skommel en van 
die kortste tot die langste rangskik.

Kwartaal 2    Graad 1    Week 7



Onthou elke dag die volgende:
Tel hardop van 1–45 en tel dan terug van 45–1.
Vind kledingstukke met knope. Tel 18 knope op die klere 
terwyl julle aan elke knoop vat terwyl julle tel.
Gee vir jou kind instruksies wat help om hulle woordeskat uit 
te brei, byvoorbeeld: Gaan haal asseblief my bril langs langs my 
bed. OF Kyk onder onder die tafel vir jou skoene.
Sing telliedjies en sê telrympies op.
Moedig jou kind gereeld aan en prys hulle pogings. Bou jou kind 
se selfvertroue deur opmerkings soos: Dink nog so ’n bietjie ...  
Ek weet jy kan dit doen! OF Jy is regtig goed daarmee!

Dag 1   Storietyd: Kleinboekie-storie (Waar is …?)
Vou die klein boekie saam met jou kind en kyk dan saam na die prente. Hier volg ’n paar vrae wat jy kan vra 
voor jy die klein boekie lees:

Kyk na die lettertemplate. Vra vir jou kind om te 
probeer om die vorms met groot bewegings of met 
liggaamsbewegings na te trek. Hulle kan die letters 
met hul vinger op die vloer, in die lug of op jou hand 
teken. Hulle kan ook die letters met ’n stok in die 
sand teken of die letters uit speeldeeg maak.
Sê vir hulle watter klanke die letters maak en  
vra hulle om die klanke te sê terwyl hulle die 
letters vorm.
Doen die aktiwiteite op die lettertemplate.

Vra vir jou kind om ’n prent van ’n tuin 
met van die diere in die storie daarin  
te teken. Byvoorbeeld: wys die voël in  
’n boom, die akkedis op ’n klip en die  
slak op ’n blom. Vra vir hulle waar in  
die prent hulle dink die mier, die muis  
en die kat behoort  
te wees. 
Vra vir hulle om iets  
oor hul prent te skryf  
of byskrifte daarvoor  
te skryf.

Kyk in die vertrek rond. Vra vir jou 
kind waar dinge in die vertrek is, 
byvoorbeeld: Waar is die eiers?  
(in die bak); Waar is die tas?  
(onder die bed). 
Gee dan vir jou kind instruksies 
om dinge in die vertrek te skuif, 
byvoorbeeld: Skuif die bak met eiers 
en sit dit op die tafel. OF Haal die 
tas onder die bed uit en sit dit 
agter die deur. 
Moedig jou kind aan om 
vir jou instruksies te gee.

Speel die geheuespeletjie met die “snap”-speelkaarte 
vir 1–6 uit Week 7. Die doel van die speletjie is om al die 
pare getalle, kolle en getalname te vind. 
Skommel die kaarte en plaas dit met die voorkante na 
onder in rye om ’n rooster te vorm. 
Elke speler kry ’n beurt om 2 kaarte om te draai. As die 
kaarte dieselfde is (’n paar), pas dit en vat die speler 
die paar. As dit nie pas nie, word die kaarte weer met 
die voorkante na onder omgedraai en die volgende 
speler kry ’n beurt. 
Die speletjie eindig wanneer al die 
pare gevind is. Die speler met die 
meeste kaarte is die wenner.
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Aktiwiteitsverslag
Herinner jou kind om 
’n sterretjie in te kleur 
wanneer hulle klaar is 
met elke aktiwiteit. 

Wie eet die mielies?
Wie hou daarvan om op die slak se dop te ry?
Waarom vlieg die voël weg?

Watter diere is klein? Watter diere is groot?
Watter dier het 2 bene? Watter dier het geen bene nie?
Hoeveel pote het ’n akkedis?

Dag 5   Letters en getalle

Dag 2   Teken en skryf Dag 3   Kyk en luister Dag 4   Speletjies

1
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Waar is ...?
Aangepas uit ’n storie 
van Little Zebra Books

Illustrasies deur Magriet Brink en Leo Daly
Waar is die mier? Waar is die slak?Waar is die 

hoender?
Waar is die kat? Waar is 

die akkedis?
Waar is 
die voel?

Waar is 
die muis?
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Lettertemplate: Gee vir jou kind verskillende kleure vetkryt en vra hulle om die stippellyne te volg om elke letter korrek te vorm. Vra hulle dan om gekleurde strepe binne-in die lettertemplate 
te teken.

Vra vir jou kind om ’n  groot emmer to teken en dit met die letter ee te vul in verkillende kleure; en vir die letter ii...ii...ii...ii kan hulle verskillende soorte insekte teken, byvoorbeeld: ’n vlieënde insek,  
’n insek met kolle en ’n insek op ’n blaar.



Onthou elke dag die volgende:
Tel hardop van 1–50 en tel dan terug van 50–1.
Tel op pad winkel of skool toe 20 dinge wat julle kan sien.
Gesels met jou kind oor verskillende soorte huise, 
byvoorbeeld: huise vir 
mense, hondehokke vir 
honde en neste vir voëls.
Sing telliedjies en sê 
telrympies op.
Moedig jou kind gereeld aan en prys hulle pogings.  
Bou jou kind se selfvertroue deur opmerkings soos:  
Jy’s ’n slimkop! Mooi so! OF Dit is nou pret?

Dag 1   Storietyd: Hardoplees-storie (Skilpad vind sy huis)
Lees die storie vir jou kind. Geniet dit om die volgende vrae te vra nadat jy die storie gelees het:

Kyk na die lettertemplate. Vra vir jou kind om te 
probeer om die vorms met groot bewegings of met 
liggaamsbewegings na te trek. Hulle kan die letters 
met hul vinger op die vloer, in die lug of op jou hand 
teken. Hulle kan ook die letters met ’n stok in die sand 
teken of die letters uit speeldeeg maak.
Sê vir hulle watter klanke die 
letters maak en vra hulle om 
die klanke te sê terwyl hulle 
die letters vorm.
Doen die aktiwiteite op  
die lettertemplate.

Gebruik die verbind-die-kolle-
templaat. Help jou kind om die 
instruksies te volg.

Vra vir jou kind ’n paar vrae. Hulle moet knik as 
dit waar is en hul kop heen en weer skud as dit 
onwaar is. Hier volg ’n paar voorbeelde:  
Kan ’n slak spring? Kan ’n voël vlieg? Kan jy 
spring? Kan ’n muis vlieg? Kan ’n skilpad 
vlieg? Kan ’n muis klim?
Gee nou vir jou kind ’n beurt 
om vir jou vrae te vra en knik of 
skud jou kop.
Dink saam aan dinge wat vlieg, 
dinge wat klim en dinge wat spring.

Laat jou kind dit geniet om die storie met rolspel te 
doen. Nooi vriende of ander mense wat in jul huis 
woon om ook deel te neem. Besluit wie die skilpad, 
die mossie, die muis en die slak gaan wees. 
Kry rekwisiete vir elke karakter, byvoorbeeld:  
’n rugsak vir die skilpad se dop. Probeer die  
geluid van reën op jou selfoon aflaai of maak  
die geluid deur met jou vingers 
op ’n tafel te trommel.
Help jou kind om die woorde van 
die karakters in die storie te gebruik.

Aktiwiteitsverslag
Herinner jou kind om 
’n sterretjie in te kleur 
wanneer hulle klaar is 
met elke aktiwiteit. 
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Is Skilpad se dop hard of sag? Waarom het ’n skilpad ’n dop?
Watter ander dier in die storie het ’n dop op sy rug?
Hoe het Skilpad gevoel toe hy nie sy huis kon vind nie?

Waar was Skilpad se huis? Het sy dieremaats hom gehelp om sy huis te vind?
Hoe het Skilpad gevoel toe hy sy huis vind? 
’n Mossie is ’n klein bruin voëltjie. In watter huis bly hy?

Dag 5   Letters en getalle

Dag 2   Teken en skryf Dag 3   Kyk en luister Dag 4   Speletjies

1



Skilpad loop eendag deur die veld. Hy soek en soek. “Soek jy iets?” vra Slak. Waarna dink julle soek Skilpad?

“Ek soek my huis,” sê Skilpad. “Het jy dit dalk gesien?”

“Nee, ek het nie, maar ek sal jou help soek!” Slak klim bo-op Skilpad se dop. Skilpad loop verder met Slak wat bo-op 
sy dop ry. Hulle soek en soek, maar kry nêrens sy huis nie.

“Soek julle iets?” vra Mossie.

“Ja, ons soek Skilpad se huis,” sê Slak. “Het jy dit dalk gesien?”

“Nee, ek het nie, maar ek sal julle help soek!” Mossie vlieg op en land op Skilpad se dop.  
Skilpad loop verder met Slak en Mossie wat bo-op sy dop ry. Hulle soek en soek, maar kry nêrens  
sy huis nie.

“Soek julle iets?” vra Muis.

“Ja, Muis, ons soek my huis,” sê Skilpad. “Het jy dit dalk gesien?”

“Nee, ek het nie, maar ek sal julle help soek!” Muis spring op Skilpad se dop. Skilpad loop verder met Slak en Mossie en Muis wat  
bo-op sy dop ry. Hulle soek en soek, maar kry nêrens sy huis nie.

Toe begin die wind waai. Dit waai al sterker en sterker. Die lug word donker. “Ag, waar is my huis?” sug Skilpad.

         In die heuwels dreun die donderweer. Kan julle ’n gedreun soos donderweer maak? In die verte blits 
die weerlig en drup-drup kom die reën. Kan julle die drup-drup-geluid van die reën met julle vingers 

maak? “Ag, waar is Skilpad se huis?” vra Slak, Mossie en Muis. Die wind warrel en tol en 
waai Slak, Mossie en Muis van Skilpad se dop af.

“Oooeee!” skrik Skilpad, en kruip in sy dop weg. Dit is warm en snoesig daarbinne.  
“O, hier is my huis!” roep Skilpad. Slak, Mossie en Muis kruip onder Skilpad in waar dit  
snoesig en warm is!

“O, hier is Skilpad se huis!” fluister hulle vir mekaar.
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Verbind-die-kolle-templaat: Help jou kind om die kolle te verbind deur by 1 te begin en by 50 te eindig. Hulle sal ’n prettige prent ontdek. 

Hulle moet tel terwyl hulle die kolle verbind en die prent inkleur wanneer hulle klaar die kolle verbind.
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Lettertemplate: Vra vir jou kind om die stippellyne te volg om elke letter korrek te vorm. Help jou kind om koerantpapier, tydskrifte of afvalpapier in klein stukkies te skeur. Hulle kan die stukkies 
binne-in die lettertemplate plak om die letters te versier.

Vra vir jou kind om voorwerpe te teken met die fokusklank oo...oo...oo...oo, byvoorbeeld: ’n lemoen, ’n oranje rok of ’n wortel; en vir die fokusklank uu...uu...uu...uu, kan hulle hulself in ’n bus teken met  
’n mus op, of ’n bus bo-op ’n brug teken.



Beste Onderwyser  

Hier is ’n rekord van ons leer saam. Ons wil graag hê jy moet weet:  _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Van: _______________________________________________________  (Ouers en Versorgers, gesels asseblief met jul kind en skryf jul terugvoering hierbo.)
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