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Disleksie-vriendelike-font  

 
Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie boek mag sonder 

skriftelike verlof van die uitgewer gereproduseer of in enige 
elektroniese of meganiese middel weergee word nie.                
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Woord: boom/bome 
Buig jou regterarm en plaas jou elmboog 

bo-op jou linkerhand. Skud jou vyf  
vingers vinnig vorentoe en                 

agtertoe. Herhaal ’n klomp keer.  
Gebruik: Die woude se bome is groen.  

  

Benodigdhede: sakkies 
 

Gaan vir ’n stappie in ’n 
veilige park of area naby 
aan jou huis. Versammel 

interresante            
voorwerpies: vlinders 
(wat reeds dood is), 
blare, blomme, sade, 

ens. Laat die voorwerpe 
’n ruk lank in die son lê 
om uit te droog. Plaas 
dan in sakkies en hou.  

Inspirasie  
N
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oen dit self 

Naaldbome 

Gebaretaal 
  

Bewaar natuurskatte  

Naaldbome is keëlvormig, met breë 
basisse en spits punte om die mins 
moontlike weerstand teen sterk winde 
en sneeu te bied. Die meeste 
naaldbome is immergroen. Met dié dat 
hulle hul blare deur die winter behou, 
verloor hulle nie voedselstowwe nie en 
kan onmiddellik hul groei hervat 
wanneer die lente aanbreek.  
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Ontwerp ’n bordspel 
Gebruik die blokkies op die bord om spel-instruksies             

op neer te skryf... 
 

Voorbeeld: Indien iemand op die derde blokkie land moet hy 
drie keer soos ’n hoender kekkel. 
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Dobbelsteen en plekhouertjies 
 
 

3 



 
© Edusense   Alle regte voorbehou. Die dokument mag slegs gebruik word deur bona-fide Edusense intekenaars.   

www.edusense.co.za       stacey@edusense.co.za 

 Edusense                                                                                        Jy kan dit doen!            

Die Woude 
Aktiwiteit 2.1           Skryf en lees 
 

Lees die gedig. 

 

Wie die laaste lag 

 
Hie-hie-hie! Ha-ha-ha! 
’n Wilde bobbejaan op ’n rooi bokwa. 
 
Die bokwa teen die berg af: 
bobbejaan val sy knieë nerf-af. 
 
Bobbejaan is vies en kruppel, 
maar die bokwa hup-hup-huppel. 
 
Die bokwa stort af in ’n sloot; 
Oom Boggem lag hom byna dood: 
“Hie-hie-hie!Ha-ha-ha! 
Ta-ta, rooi bokwa!” 
 
Pieter W. Grobbelaar 
 

 

      Voltooi   
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Aktiwiteit 2.2              Leestekens 
 

Kyk na die gedig. Sien jy die leestekens? Ons gaan op twee fokus: 
 
 

 

 

Omkring al die kommas (,) in die gedig.  

 

Het jy ook die punte (.) aan die einde van die gedig se sinne raakgesien? 

Onthou, die doel van die punt is om te wys waar een sin eindig en die 

volgende sin begin en die kommas tree op as ruspunte in ’n sin. 

 
Aktiwiteit 2.3                   Skrif 
 
Skryf die sinne oor op die leë lyne. 

Sinne 

Ek wil jou onderrig en jou leer aangande die weg 

wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op  

jou wees. Psalm 32:8 
 

  

 

 
 

Skryf 

! ? , . “ ” ; 

      Voltooi   

      Voltooi   
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Aktiwiteit 2.4                  Idioom                                                                

Hier is nog ’n idioom. Wat dink jy is die dieper betekenis agter die sê-
ding? 

 

 

 

Kyk agterin die boek vir die antwoord. 

’n Nuwe blaadjie omslaan. 

      Voltooi   

Aktiwiteit 2.5                  Skets 
 

Teken die prent van die heuwels oor in die leë raam. 

      Voltooi   
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Aktiwiteit 2.6           Verken die natuur 
 

Gaan na ’n park toe. Versamel interessante voorwerpies (sade, blare, 
blomme). Teken prentjies van die voorwerpe in die blokke en skryf elk 
se naam in die gegewe spasies.  

      Voltooi   
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Skryf die woord oor: 

Aktiwiteit 2.7        Leer oor die dier 
 

Die ara, sê die woordeboek, is “’n kleurryke en spoggerige Suid-
Amerikaanse papegaai”- en blokraaisel-entoesiaste sal kan 
getuig hoe dikwels hulle met die woord te doen het. Daar’ is 
immers min drieletter-kombinasies in Afrikaans met ’n “a” 
sowel voor as agter!  
  
Daar is verskillende ara-spesies en al 
die groot papegaaie is beskermde 
voëls. Maar, behalwe dat hul natuurlike 
hougebied vinnig aan die krimp is, is 
daar boonop die probleem van 
o nwe t t i g e  h a n d e l .  M e e r  a s                     
600 000 papegaaie van alle soorte word 
jaarliks wêreldwyd verkoop! 
  

      Voltooi   

Ara 

Ara     Ara    Ara 
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Die meeste  

mense in Argentinië 

praat Spaans. 
“Hola” 

Aktiwiteit 2.8          Leer oor die land 
                  Argentinië  

      Voltooi   
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Hierdie is hoe              
Suid-Amerika lyk. 
Argentinië word op 
diè kontinent 
aangetref.   

Kontinente
 

Su
id

-A
m

er
ika

 
Ta

al 
 

Na
sio

na
le 

di
er

 

Die Rufous hornero 
is Argentinië             
se nasionale voël.  

Di
e 

vla
g 

va
n 

Ar
ge

nt
in

ië 
 

Argentina  
 

Oid, mortales el grito sagrado  
libertad, libertad, libertad  

Oid el ruido de rotas cadenas,  
que responde a la noble igualdad.  

 

 

Nasionale lied-gedeelte
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Aktiwiteit 2.9           Kook en bak 
 

Voeg die bestandele saam en klits goed. Na die pannekoek gebak is, kan 
jy die kaneelsuiker en suurlemoensap oor sprinkel. (Onthou om ’n                  
volwassene te vra om jou te help.) 

      Voltooi   

10 

Resep 

PANNEKOEK 

 BENODIGDHEDE  

 ¼t sout 

 ¼t bakpoeier 

 1 koppie meel 

 1¼ koppie melk 

 2 eiers 

 1E water 

 Gewone kookolie 

 Kaneelsuiker (meng eenvoudig suiker en kaneel) 

 Suurlemoen 

  

 METODE 

 Sif die meel, bakpoeier en sout saam. Meng die melk geleidelik by 
 terwyl jy klits. Voeg dan die eiers en water by en meng goed om 
 seker te maak daar’s geen klontjies nie. (Wenk: as klontjies ’n 
 vreeslike probleem is, gooi eenvoudig die mengsel deur ’n sif.)  
 Verhit ’n kwart teelepel olie in ’n pan. Skep dan ’n groot lepel 
 beslag in die  pan en beweeg die pan effens om seker te maak die 
 beslag bedek die hele oppervlak. (As jy vind die beslag is te dik, 
 roer nog ’n lepel water by.) 
  
 Bak die pannekoek vir ’n paar sekondes tot ligbruin, draai die  pannekoek 
 om en braai aan die ander kant. Herhaal met die res van  die beslag. Sit 
 voor met kaneelsuiker en skyfies suurlemoen. 
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Aktiwiteit 2.10          Boekresensie 
                     ’n Lewendeboek 

Boek:             
 
Outeur: 
 
Genre: 
 
Sterre: 

Karakter Name 

Woord: 
 
Betekenis: 

Woord: 
 
Betekenis: 

Nuwe Woorde 

      Voltooi   
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Skep ’n voorblad vir die boek waardeur jy tans lees. (Die voorblad moet 
mense se aandag vang en hul interesseer in die boek.)  
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Aktiwiteit 7.11           Kook en Bak 
 

Laat jou ouers jou help om springmielies en soetsous voor te berei.  
Kook en bak altyd onder ’n volwassene se toesig! 
  

Resep 
SOET SPRINGMIELIES 

BENODIGDHEDE 

Springmielies-groot bak vol                                                                           
500 ml suiker (2k) 
Geursel en kleursel 
40g margarien (2 E)                                                                                      
75 ml water (6 E) 

METODE 

Berei springmielies voor. (Volg aanwysings op die pak wat jy aangeskaf 
het.) 
 
Plaas bestandele (suiker, geursel, kleursel, margarien, water) in ’n diep 
kastrol oor ’n lae hitte. Roer konstant en kook tot die mengsel begin 
borrel. Dit mag ’n minuut+ neem. Verwyder die kastrol van die warm 
plaat en voeg dan springmielies by. Roer goed deur. Die stroop moet al 
die mielies bedek.  
 

      Voltooi   
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Vlag 
 

14 

 

Hulpbron vir aktiwiteite: 2.8 
 
1. Argentinië (Suid-Amerika) 
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