Maandag 3 Augustus
In die klanke boek moet die kind die volgende woorde en sin neer skryf.
deur

seun

reus

neut

reun

geut

Die reuse seun gooi ‘n neut af in die geut.
U as ouer kan vir die kind n raaisel vra van die woord en hy/sy moet die
woord kan sê soos bv. Dit is ‘n reghoekige voorwerp en ons moet dit oop
maak voordat ons kan ingaan, wat is dit? Of u kan die woord sê en die
kind moet ‘n sin maak van die woord. Daarna moet die kind die woorde in
die boek skryf en daarby teken. Die groot bladsy met die eu-woorde
moet die leerder in sy/haar flipfile sit.

Dinsdag 4 Augustus
In die wiskunde en skrif boek. Doen die volgende

Onder die wiskunde in die wisk en skrif boek moet die kind gister te klanke
woorde vat en van elke woord ‘n sinnetjie maak. Bv
Ek stap om die deur oop te maak.
‘n Reus is ‘n baie baie groot mens.
My hond Rex is ‘n reun.

In die klanke boek moet die kind die volgende woorde en sin neer skryf.
mier

sien

vier

lied

lief

lieg

Die mier is lief vir soet goed.
U as ouer kan vir die kind n raaisel vra van die woord en hy/sy moet die
woord kan sê soos bv. Dit is ‘n klein swart diertjie wat baie hard werk, wat
is dit? Of u kan die woord sê en die kind moet ‘n sin maak van die woord.
Daarna moet die kind die woorde in die boek skryf en daarby teken. Die
groot bladsy met die ie-woorde moet die leerder in sy/haar flipfile sit.

Woensdag 5 Augustus
In die wiskunde en skrif boek. Doen die volgende

Onder die wiskunde in die wisk en skrif boek moet die kind gister te klanke
woorde vat en van elke woord ‘n sinnetjie maak
In die klanke boek moet die kind die volgende woorde en sin neer skryf.
hout

koud

flou

blou

mou

kous

Die blou kous hang teen die hout muur.

U as ouer kan vir die kind n raaisel vra van die woord en hy/sy moet die
woord kan sê soos bv. Dit is iets waarmee ons vuur maak, wat is dit? Of
u kan die woord sê en die kind moet ‘n sin maak van die woord. Daarna
moet die kind die woorde in die boek skryf en daarby teken. Die groot
bladsy met die ou-woorde moet die leerder in sy/haar flipfile sit.

Donderdag 6 Augustus
In die wiskunde en skrif boek. Doen die volgende

Onder die wiskunde in die wisk en skrif boek moet die kind gister te klanke
woorde vat en van elke woord ‘n sinnetjie maak
In die klanke boek moet die kind die volgende woorde en sin neer skryf.
klein

vleis

seil

reis

eier

Mei

In my bord is eiers en vleis.
U as ouer kan vir die kind n raaisel vra van die woord en hy/sy moet die
woord kan sê soos bv. Dit is iets waarmee ons vuur maak, wat is dit? Of
u kan die woord sê en die kind moet ‘n sin maak van die woord. Daarna
moet die kind die woorde in die boek skryf en daarby teken. Die groot
bladsy met die ei-woorde moet die leerder in sy/haar flipfile sit.

Vrydag 7 Augustus
In die wiskunde en skrif boek. Doen die volgende

Onder die wiskunde in die wisk en skrif boek moet die kind gister te klanke
woorde vat en van elke woord ‘n sinnetjie maak
Onder die sinne gaan die leerder die woordfamilie bladsy inplak en doen. Die
kind gaan kyk na die eerste blok ry se woorde. Dan gaan hy/sy sien die eur
is bold en die kind gaan dan kyk watter woorde in daai ry eindig ook met ‘n
eur en daai blok inkleur. Bv
deur

duur

kleur

daar

geur

reun

beur

vleis

reis

ui

klein

seun

ras

eier

Agter in die klanke boek kan die leerder vandag te datum skryf en u as
ouer kan vir die kind die week se woorde vra. Die leerder moet die groot
bladsy in flipfile leer en u kan kies watter woorde omvir hom/haar te vra.

