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2 

 

Ondersteuning vir tuisstudie: ’n 
gids vir versorgers 
 

Waaroor handel hierdie gids? 

Hierdie gids is vir enige iemand wat kinders in hul 

huishoudings het. Dit bestaan uit drie dele. Deel 1 

bied die jongste inligting oor Covid-19 en hoe om 

jou gesin veilig te hou. Deel 2 gee ondersteuning 

en idees om te help met tuisstudie terwyl die 

skole gesluit is. Deel 3 gee leiding oor hoe om 

daaglikse roetines saam te stel. 

 

Deel 1: Oor Covid-19 

 

Wat is Covid-19? 

Covid-19 is ’n aansteeklike siekte wat veroorsaak 

word deur ’n nuut-ontdekte tipe koronavirus. 

Covid-19 is ’n siekte soortgelyk aan griep, maar 

dit affekteer meestal die asemhalingsstelsel. 

 

Hoe kan ’n mens die koronavirus opdoen? 

• Jy kan die virus opdoen deur nabye kontak 

met iemand wat reeds die virus het. 

• Wanneer iemand wat die virus het naby jou 

hoes of nies, kan druppels wat die virus 

bevat, deur jou oë, neus en mond jou 

liggaam binnegaan. Die druppels wat die 

virus bevat, kan ook versprei word deur net 

te praat. 

• Indien jy aan oppervlakke, soos tafels, 

toonbanke, deurhandvatsels, toiletdeksels of 

krane raak wat die virus bevat, en jy daarna 

aan jou gesig raak, kan die virus jou liggaam 

binnedring. 

 

Wat is die tekens dat jy koronavirus 

opgedoen het? 

Jy kan die koronavirus hê en geen simptome 

toon nie, of jy kan een of meer van die volgende 

simptome hê: 

• droë hoes 

• koors 

• seer keel 

• moegheid 

• sukkel om asem te haal. 

Die koronavirus word baie maklik versprei, en 

omdat jy dit kan hê sonder om simptome te toon, 

kan jy die infeksie hê sonder dat jy dit eens besef! 

Dit is wat hierdie virus so gevaarlik maak – jy kan 

dit ronddra en versprei nog voordat jy weet dat jy 

dit het. Dit is hoekom dit BAIE belangrik is om die 

ses goue reëls te volg sodat jy jouself en ander 

kan beskerm – selfs al voel jy nie siek nie. (Jy kan 

hierdie reëls in die afdeling, “Hoe kan ons onsself 

teen Covid-19 beskerm?”, vind.) 

 

Hoe siek kan jy word van die koronavirus? 

Vir die meeste mense is die siekte nie ernstig nie 

en hulle ervaar simptome soortgelyk aan griep. 

Maar mense bo 60 en diegene wat reeds 

gesondheidstoestande soos TB, diabetes, hoë 

bloeddruk, chroniese longkwale of hartkwale 

het, kan ernstig siek raak. Mense wat VIGS het en 

nie gereeld hulle medikasie gebruik nie, kan ook 

meer vatbaar vir die virus wees. 

 

Mites oor Covid-19 

Daar is baie vals inligting oor Covid-19. 

• Dit is NIE ’n siekte wat net ryk mense 

affekteer NIE. 
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• Dit is NIE ’n siekte wat net witmense of 

Chinese mense affekteer NIE. 

• Die koronavirus KAN in warm areas oorleef. 

• Covid-19 KAN NIE genees word deur 

gemmer, knoffel en suurlemoen te drink NIE. 

 

Hoe kan ons onsself teen Covid-19 beskerm? 

Daar is SES goue reëls wat ons almal moet volg: 

1. Was jou hande gereeld met seep en water vir 

ten minste 20 sekondes. 

2. Moenie met ongewaste hande aan jou gesig 

raak nie. 

3. Hoes of nies in ’n sneesdoekie of jou 

gebuigte elmboog. Gooi die gebruikte 

sneesdoekie onmiddellik weg. 

4. Wanneer jy buite die huis is, bly minstens 1,5 

m weg van ander mense. 

5. Dra ’n masker sodra jy die huis verlaat of 

indien jy ’n siek persoon versorg. 

6. Bly tuis indien jy siek is. Kontak die Nasionale 

Covid-19-kitslyn (0800 029 999/WhatsApp: 

0600 123456) of in ’n noodgeval kan jy jou 

gesondheidswerker kontak. 

 

Waarom moet ons maskers dra? 

Sommige mense wat die koronavirus opdoen, 

toon geen simptome nie en is dalk nie bewus dat 

hulle die virus het nie. Die beste manier om 

onsself en ander mense te beskerm, is om ’n 

masker te dra wanneer ons die huis verlaat. 

 

Gesondheidswerkers benodig spesiale N95-

maskers. Die res van die bevolking moet ’n 

masker dra wat ten minste drie lae materiaal het, 

indien moontlik. Indien jy nie ’n masker het nie, 

kan jy selfs ’n serp of T-hemp gebruik om jou 

neus en mond te bedek. 

 

Riglyne vir die gebruik van maskers 

• Maak seker dat die masker jou neus en mond 

bedek en dat dit dig pas. Voorkom dat 

druppels op jou gesig beland deur seker te 

maak dat daar geen gapings tussen jou 

masker en jou gesig is nie. 

• Moenie aan jou masker raak nadat jy dit 

aangesit het nie. 

• Raak net aan die rekkies/toutjies wanneer jy 

jou masker afhaal. 

• Was jou masker een keer per dag met seep 

en warm water. 

 

Wat is inperking (lockdown)? 

Inperking behels die vyf vlakke van 

waaksaamheid wat die regering gebruik om te 

voorkom dat ’n groot aantal Suid-Afrikaners 

Covid-19 opdoen. Dit beteken dat alle Suid-

Afrikaners tuis moet bly, tensy hulle: 

• deel van die essensiële dienste is 

• kos, skoonmaakmiddels, 

gesondheidsprodukte of medisyne gaan 

koop 

• mediese hulp benodig 

• hul maatskaplike toelae (social grants) gaan 

afhaal. 

Die vlakke van waaksaamheid is daargestel om 

die verspreiding van Covid-19 van mens tot mens 

te vertraag. Wanneer mense nie rondbeweeg nie 

is dit ook moeiliker vir die virus om rond te 

beweeg. Die beste manier om die verspreiding 

van die virus stop te sit, is om tuis te bly, maar dit 

kan baie moeilik wees as jou huisie klein is en jy 
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ook nie van die huis af ’n inkomste kan verdien 

nie. 

LET WEL: Inligting oor inperking kan verander 

afhangende van hoe goed die verspreiding van 

die virus beheer word, maar die res van die 

inligting in hierdie boekie verander nie. 

 

Wat gebeur indien jy die inperkingsreëls 

verontagsaam? 

Om die inperkingsreëls te verbreek is dieselfde as 

om die wette van die land te verbreek. Jy kan 

gearresteer en/of beboet word. 

 

Wat van begrafnisse? 

Nie meer as 50 mense op ’n slag word toegelaat 

om ’n begrafnis by te woon nie en geen nagwaak 

word toegelaat nie. Jy kan ’n begrafnis bywoon, 

maar jy moet die ses goue reëls nakom om te 

voorkom dat die virus versprei.  

 

Kan ’n mens gaan werk gedurende 

inperking? 

Jy kan slegs gaan werk indien jy ’n essensiële 

diens verskaf. Essensiële werkers sal ’n permit by 

hulle werkgewers kry om dit te bewys en hulle 

moet dit altyd by hulle hou wanneer hulle die huis 

verlaat. Die meeste mense kan nie gedurende 

inperking werk toe gaan nie. 

 

Wat moet ons in ’n noodgeval doen? 

Kontak die nooddienste. Hulle is nog oop, 

insluitende klinieke en hospitale. 

 

Wanneer behoort jy ’n Covid-19-toets te 

ondergaan? 

Dit is belangrik om vir Covid-19-getoets te word 

as jy of iemand na aan jou siek is sodat: 

• jy die regte sorg en advies kan kry om 

gesond te word en om jou gesin veilig te 

hou. 

• ons mekaar veilig kan hou. Dit is belangrik 

om te weet of jy Covid-19 het (selfs al is jy nie 

baie siek nie), sodat jy nie die virus versprei 

nie, veral nie aan mense wat baie siek kan 

word nie, byvoorbeeld, bejaardes. 

 

Wat is die rol van ouers en versorgers? 

Die Covid-19-pandemie is ’n moeilike tyd vir 

families regoor Suid-Afrika en elke huishouding 

het hul eie uitdagings. Jou eerste 

verantwoordelikheid is om jou kinders veilig te 

hou en te versorg. Soms wannneer volwassenes 

stres, raak hulle vinnig kwaad. Jou kinders voel 

ook gedurende hierdie tyd gestres of angstig. Dit 

mag dalk vir hulle moeilik wees om hulle 

gevoelens en emosies te kommunikeer. Probeer 

om: 

• positiewe taal te gebruik wanneer jou 

kinders teenwoordig is 

• met jou kinders te gesels oor hoe hulle voel 

• prettige dinge saam met jou kinders te doen 

• jou kinders takies te gee om in die huis te 

doen. 

Jy kan jou kinders ondersteun deur die 

aktiwiteite te doen wat in hierdie gids aanbeveel 

word. Skole sal opvangprogramme hê wanneer 

hulle her-open. Onthou: dit is belangrik vir 

kinders om aan te hou leer, en jou kinders se 

skool mag dalk vir hulle werk stuur, maar jy is nie 

hulle onderwyser nie! 
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Deel 2: Ondersteuning vir tuisstudie 

Hoewel die aktiwiteite in hierdie gids volgens 

kinders se ouderdom ingedeel word, kan 

sommige aktiwiteite deur die hele gesin geniet 

word. Byvoorbeeld, indien families daaglikse 

storietyd het, kan almal deelneem om die storie 

te vertel. Maar dit is ook belangrik om sommige 

aktiwiteite volgens kinders se ouderdom te 

organiseer sodat hulle die nodige steun vir hul 

ontwikkelingsstadium kan kry. 

 

Idees vir 0- tot 3-jariges 

Kinders wat geliefd voel, is gelukkige kinders, en 

wanneer kinders gelukkig en beskerm voel, help 

dit hulle breine om behoorlik te groei. Hier is ’n 

paar dinge wat jy kan doen om kinders te help 

ontwikkel. 

• Maak elke dag tyd vir hulle. 

• Speel hulle gunstelingspeletjies 

• Praat gereeld met hulle. 

• Luister aandagtig na hulle. 

• Sê vir hulle waarom jy dit geniet om tyd saam 

met hulle deur te bring.  

Babas en peuters leer deur verskillende 

aktiwiteite saam met jou of ouer broers en 

susters te doen. Hulle hou daarvan om liedjies te 

sing, speletjies te speel, rympies op te sê, na 

stories te luister, om stories te vertel, om te 

teken, en om kamma te lees en skryf. 

 

Liedjies, speletjies en rympies 

Kan jy nog die speletjies onthou wat jy gespeel 

het toe jy ’n kind was? Onthou jy hoeveel pret dit 

was en dat jy geleer het sonder dat jy dit besef 

het? Van watter liedjies en rympies het jy gehou? 

Deel hierdie speletjies, liedjies en rympies met jou 

kinders. Beweeg jou liggaam en doen aksies wat 

pas by die liedjie of rympie terwyl jy dit sing/opsê. 

 

Hoekom ons liedjies, rympies en speletjies 

gebruik 

• Dit ontwikkel kinders se taalvaardighede. 

• Dit bou ’n gevoel van vertroue en versterk 

die band tussen volwassenes en kinders. 

• Dit bou selfvertoue en help kinders om te 

ontspan. 

• Kinders leer makliker deur prettige speel. 

Deel boeke 

Waarom moet ons boeke lees vir babas of 

kleuters wat nog nie kan praat nie? Want dit is ’n 

wonderlike manier om mekaar te leer ken, om 

taal te ontwikkel en om hulle te help om van die 

wêreld te leer. 

 

• Todat babas alleen kan sit, is dit makilker om 

hulle op jou skoot te hou met hulle rug teen 

jou en die boek voor julle. 

• Boeke met eenvoudige prente of foto’s van 

babas se gesigte werk goed vir babas. 

• Lees vir jou baba of kleuter op ’n 

interaktiewe manier. 
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• Wys na verskillende dinge in die boeke en 

benoem hulle. Praat oor wat julle albei in die 

prente sien. Dit help hulle om woorde om te 

leer en om die wêreld rondom hulle te leer 

ken. 

• Vra vrae. Selfs as hulle nog nie kan antwoord 

nie, help dit hulle ontwikkeling indien hulle 

die geleentheid gegee word om oor die 

antwoord te dink. 

 

Gesels saam 

Dit is baie belangrik om gesprekke met jou 

kinders te hê. Hulle sal dalk baie “hoekom”-vrae 

vra. Wees geduldig en verduidelik en beskryf hoe 

dinge werk. Elke keer wanneer jy praat oor hoe 

dinge werk of waarom ons sekere dinge doen, 

bou jy jou kind se woordeskat en kennis van die 

wêreld. 

• Byvoorbeeld, tydens ete, as ’n kind sê haar 

gunsteling-groente is wortels, kan jy sê: “Het 

jy geweet wortels groei onder die grond?” 

• As jou kind na ’n olifant se lang neus wys in ’n 

prent, kan jy sê: “Ja, dit is ’n slurp en olifante 

gebruik dit om hulself te was en om kos te 

bereik.” 

• Terwyl jou kind met speelgoed in water 

speel, kan julle gesels oor dinge wat dryf of 

sink. 

• Moenie aarsel om te erken indien jy nie die 

antwoord weet nie. Sê vir hulle jy sal uitvind 

en later vir hulle vertel. Dit help kinders om 

te verstaan dat volwassenes nie altyd al die 

antwoorde het nie en dat hulle ook steeds 

leer. 

Wiskunde-aktiwiteite 

• Dit is belangrik om vir kinders konsepte soos 

groot en klein, en leeg en vol te leer terwyl jy 

met hulle gesels. Byvoorbeeld, wanneer jy 

jou baba voed of bad, kan julle met woorde 

speel, soos, “vol/leë bottel”, “vol/leë 

bakkie”. 

• Versamel botteltoppies met jou kinders en 

gebruik dit om te leer tel. 

• Gesels oor familielede en tel hulle saam: lang 

pa, kort suster, 2 broers, 3 susters. 

 

Idees vir 3- tot 6-jariges 

 

Taal- en geletterdheidsaktiwiteite 

• Liedjies en rympies. Sing/sê liedjies en 

rympies in jou kind se huistaal en ook in 

addisionele tale. Skryf die woorde van ’n 

liedjie of rympie neer en wys na elke woord 

terwyl jy dit sing/sê. Selfs al kan jou kinders 

nog nie lees nie, leer dit hulle dat dit wat ons 

sê, neergeskryf kan word en oor en oor 

gelees kan word. 

• Leer oor die liggaam. Speel uitroep 

speletjies, soos: Lizzie, Lizzie, roer die pap … 

met jou regterarm/met jou linkerarm/met jou 

regtervoet/met jou linkervoet. Gebruik jou 

arms en bene om die aksies te doen terwyl jy 

die woorde sê. 
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• Vertel stories. Maak elke dag tyd om jou 

kinders ’n storie te vertel. Maak dit 

opwindend deur jou stemtoon te verander, 

jou hande te gebruik en jou 

gesigsuitdrukkings te verander. Betrek jou 

kinders by die storie deur vir hulle vrae te vra 

en na hulle antwoorde te luister. Herhaal 

gunstelingstories so dikwels as wat hulle 

daarvoor vra! 

• Lees boeke. Lees gereeld met jou kinders en 

jy sal sien hoe baie hulle leer, en wat hulle 

alles met boeke kan doen! Lees boeke 

waarvan jy hou sowel as boeke wat hulle self 

kies. 

Wenke vir die lees van boeke 

• Lees die titel en die naam van die skrywer en 

illustreerder. 

• Lees met gevoel en uitdrukking. 

• Let op waarin jou kinders belangstel. Wees 

positief wanneer jy reageer op wat hulle sê. 

Byvoorbeeld, as hulle na ’n tamatie wys en 

sê: “Kyk, ’n appel!”, kan jy sê: “Ja, dit is rooi 

soos ’n appel, maar dink jy dit kan dalk ’n 

tamatie wees?” 

• Vra vrae wat jou kinders help om dieper oor 

die storie te dink. Byvoorbeeld: “Waaraan 

herinner dit jou?”, “Waarom dink jy het hy/sy 

dit gedoen?”, “Wat sou jy gedoen het?”, 

“Wat dink jy sal gebeur as …” 

• Laat jou kinders herhalende frases en sinne 

saam met jou “lees” (sê). 

 

Wiskunde-aktiwiteite 

 

Rympies en getalle. Sê rympies met getalle saam 

op en doen die aksies terwyl julle dit sê. 

 

Een, twee, drie, 

al die voëltjies vlie. 

Vier, vyf, ses, 

elkeen na sy nes. 

 

• Gebruik getalle. Laat jou kinders van 1 tot 10 

tel. Dit help hulle om die volgorde van getalle 

te verstaan. Help hulle om meer oor getalle 

te leer, byvoorbeeld “Bring vir my vyf appels. 

As ons hulle tussen jou, Pappa en Mamma 

deel, sal daar genoeg vir elkeen wees? 

Hoeveel sal oorbly?” 

• Vergelyk groottes. Help jou kind om die 

voete van elke familielid op papier na te trek. 

Sny dan die buitelyne van elke voet uit. Help 

jou kind om die naam van die persoon op 

elke papiervoet te skryf. Rangskik die 

papiervoete van klein tot groot. Vra vrae 

soos: “Wie se voete is die grootste/kleinste?” 

“Het die langste/kortste persoon ook die 

grootste/kleinste voete?” “Waarom dink jy is 

dit so?” Jy kan ook die grootte van ander 

dinge vergelyk, byvoorbeeld stoele of 

aartappels. 
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• Meet dit. Wys jou kinders hoe om hulle 

hande te gebruik om te meet hoe lank/breed 

verskillende voorwerpe tuis is. Byvoorbeeld: 

“Hoeveel hande het jy nodig om die lengte 

van die tafel te meet?” 

 

• Volg die instruksies. Speel die speletjie 

“Sipho sê”, waar almal die instruksies moet 

volg wat na die woorde, “Sipho sê” volg. 

(Byvoorbeeld: “Sipho sê: ‘Staan op die 

stoel.’”) Indien iemand ’n instruksie volg wat 

nie met die woorde, “Sipho sê” begin nie 

(byvoorbeeld: “Sit onder die tafel.”), dan 

moet daardie persoon die volgende 

instruksie gee. Gebruik hierdie woorde om 

posisie aan te dui: in, voor, op, onder, tussen, 

agter, langs, af, bo-op, oor, binne-in, uit. 

 

Lewensvaardighedeaktiwiteite 

• Gebruik jou reuksintuig. Speel saam ’n raai-

speletjie. Sit kos met ʼn sterk reuk – 

byvoorbeeld, asyn, piesangs, koffie, 

kerriepoeier – in verskillende bakkies, sonder 

dat jou kinders sien wat jy in die bakkies sit. 

Blindoek jou kind met ’n serp. Vra hulle dan 

om te raai wat in elke bakkie is deur daaraan 

te ruik. 

 

• Gebruik jou gevoelsintuig. Speel nog ’n raai-

speletjie. Sit nie-breekbare voorwerpe (soos 

’n lepel en tandeborsel) in ’n kussingsloop, 

sonder dat jou kinders sien wat jy daarin sit. 

Kinders moet hulle oë toemaak en dan ’n 

voorwerp uithaal. Kan hulle raai wat dit is 

deur net daaraan te voel? 

 

• Gebruik jou gehoorsintuig. Vul klein houers 

met sand, klippies, krale en botteltoppies. 

Laat kinders hulle oë toemaak en luister 

terwyl jy die houers skud. Hulle moet raai 

wat in elke houer is. Vra: “Maak dit ʼn harde 

of sagte geluid? Waarom, dink jy, maak dit ʼn 

harde/sagte geluid?” 

 

 

• Plak dit vas. Geniet dit om ’n speletjie te 

speel waar jy instruksies gee om kamma 

verskillende dele van die liggaam aan mekaar 

“vas te plak”. Byvoorbeeld, as jy sê: 

“Elmboog en knie”, moet hulle met ’n 

elmboog aan een van hulle knieë raak. 

 

• Waterspeletjies. Gee vir jou kinders verskeie 

plastiekhouers met verskillende vorms en 

groottes om mee te speel gedurende 

badtyd. Hulle kan ure se pret hê terwyl hulle 

belangrike wetenskap- en wiskunde-

konsepte leer, byvoorbeeld, vol/leeg, 

meer/minder, en ook dat vloeistowwe die 

vorm van die houer waarin dit is, aanneem. 

(Jy kan dieselfde ding enige ander tyd ook 

doen deur vir jou kinders ʼn groot emmer of 

bak met water te gee waarmee hulle kan 

speel.) Maak altyd seker dat jy of ʼn ander 

volwassene die kinders dophou terwyl hulle 

met water speel. 

 

• Bou ʼn huis. Gee vir kinders afvalmateriaal 

(soos papbokse, vuurhoutjiebokse, 

botteltoppies, eierboksies) kleeflint/gom en 

skêre. Stel voor dat hulle ʼn huis bou vir ʼn 
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klein diertjie, soos ʼn wurm, ’n muis, of enige 

denkbeeldige diertjie. Wanneer hulle 

daarmee klaar is, vra hulle hoe hulle die huis 

gebou het en waarom hulle dit so gedoen 

het. 

 

Idees vir 6- tot 9-jariges 

 

Taal- en geletterdheidsaktiwiteite 

• Vertel en lees stories. Kies ʼn storie waarin 

jou kinders sal belangstel en wat by hul 

ouderdom pas. Indien jy die storie vertel, 

begin met ʼn storie wat jy baie goed ken. Dit 

kan ʼn storie wees wat jy as kind gehoor het 

of een wat jy geniet het om te lees. Gebruik 

interessante woorde om beelde by jou 

luisteraar te skep. Vra vrae, (soos: “En wat 

dink jy het volgende gebeur?”) en sluit 

liedjies in wat jou luisteraars saam kan sing.  

 

• Luister na stories. Luister as ʼn familie saam 

na stories oor die radio. Jy kan na 

kinderstories luister op Nalʼibali se 

radioprogramme op die volgende stasies: 

 

• Skryf en teken. Hier is ʼn paar skryf- en 

tekenaktiwiteite wat jou kinders kan doen 

nadat hulle na ’n storie geluister het: 

- Skryf en sing ʼn oorspronklike liedjie wat 

die storie vertel. 

- Teken ʼn prent van die ruimte van die 

storie. Waarom, dink jy, het die skrywer 

juis hierdie plek gekies vir die storie? 

- Teken ʼn karakter uit die storie. Maak ʼn 

lys van alles wat die karakter gedoen 

het. Gebruik ʼn lys om jou te help besluit 

of die karakter “goed” of “sleg” is. Skryf 

ʼn sin waarin jy beskryf hoe jy oor die 

karakter voel. 

• Maak jou eie storieboek. Werk as familie 

saam en volg die volgende stappe om ʼn 

storieboek te skep. 

- Besluit saam waaroor die storie gaan 

handel, byvoorbeeld, ʼn storie oor ʼn 

familie wat inkopies gaan doen tydens 

inperking. Dink oor die volgende: waar 

speel die storie af, wie is die 

hoofkarakters, wat is die probleem 

(intrige) in die storie, hoe word dit 

opgelos en hoe eindig die storie. 

- Vertel saam die storie. 

- Maak ’n blanko boek deur ʼn paar velle 

papier saam te vou. 

- Kies ʼn familielid om ʼn gedeelte van die 

storie op elke bladsy van die boek neer 

te skryf terwyl almal weer die storie 

vertel. 
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- Gee elkeen ʼn kans om prentjies te teken 

wat by die storie pas. 

- Geniet dit om die boek saam te lees! 

 

Wiskunde-aktiwiteite 

• Maak ʼn verjaarsdagkalender. Nooi jou 

kinders om ’n verjaarsdagkalender te maak. 

Gebruik 12 stukke papier – een vir elke maand 

van die jaar. Skryf die maande van die jaar en 

die datums van familielede en vriende se 

verjaarsdae vir elke maand neer. Moedig 

kinders aan om die kalender te versier deur 

verskillende patronne vir elke maand te 

gebruik. Wanneer die kalender klaar is, 

bespreek dit met hulle – jy kan byvoorbeeld 

sê: “Kom ons kyk in watter maand is daar die 

meeste/minste verjaarsdae.” “Hoeveel 

mense het verjaarsdae op die 9de van ʼn 

maand?” “Hoe oud gaan Ouma op haar 

volgende verjaarsdag wees?” 

 

• Doen tuis inkopies. Maak speelgeld met jou 

kinders en haal dan items uit jou koskas en 

maak ʼn speelwinkel. Skryf die pryse van die 

kositems op klein stukkies papier en sit die 

pryse op of naby elke item. Neem beurte om 

die winkeleienaar of kliënt te wees – tel op 

hoeveel die inkopies kos, betaal daarvoor 

met die speelgeld en gee dan die kleingeld. 

Julle kan dalk ook gesels oor wat dit behels 

om tydens inperking inkopies te doen. Laat 

jou kinders verskillende situasies opvoer en 

praat ook oor hoe om die uitdagings van 

inkopies doen gedurende inperking op te los. 

 

• Meet dit. Laat jou kinders bladsye uit ou 

tydskrifte (of velle koerantpapier) gebruik 

om te ontdek hoe ons die oppervlakte van ʼn 

voorwerp meet – byvoorbeeld, ʼn tafelblad 

of die vloerspasie in ʼn kamer. Wys jou 

kinders hoe om die voorwerp met papier te 

dek sonder dat daar spasie tussen die velle 

papier is. Laat hulle tel hoeveel velle papier 

hulle gebruik het om die voorwerp te bedek. 

Vergelyk die mates – watter voorwerp het 

die kleinste/grootste oppervlakte? 

 

• Leer oor breuke. Laat jou kinders oor breuke 

leer terwyl hulle vrugte of groente in helftes 

of kwarte sny vir vrugteslaai of sop. (Julle 

kan die kwarte ook in kleiner stukkies sny.) 

Onthou om kinders dop te hou terwyl hulle 

messe gebruik. 

 

• Vuurhoutjie legkaart. Gee vir jou kinders 

vuurhoutjies (of tandestokkies) en vra hulle 

om spesifieke vorms daarmee te bou, soos: 

“Maak vyf driehoeke uit net nege 

vuurhoutjies.” 

 

Lewensvaardighede aktiwiteite 

• Stoot of trek? Vra jou kinders om te kyk 

hoeveel verskillende maniere hulle kan vind 

om ʼn bal of boks vol goed te skuif. Terwyl 

hulle dit doen, moet julle saam besluit of 

hulle ʼn stoot- of trekkrag gebruik vir elke 

skuif. Julle sal verbaas wees om te sien 

hoeveel van die bewegings wat ons maak om 

iets te skuif, ’n stoot- of trekkrag is! 
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• Ontwerp en bou ʼn grot. Laat jou kinders 

verskillende maniere uitwerk om ʼn grot te 

bou waarin hulle kan speel. Hulle kan lakens, 

tafeldoeke of komberse oor tafels en stoele 

gebruik om die struktuur te bou. Laat hulle 

besluit wat hulle binne-in die grot wil sit – en 

dan kan hulle lekker binne-in speel. 

 

• Musiek in ʼn glas. Sit verskillende 

hoeveelhede water in vier of vyf drinkglase 

en laat jou kinders liggies daaraan tik om 

verskillende klanke te maak. Praat oor watter 

klanke hoër en watter laer is. Help jou 

kinders ontdek dat hoe meer water daar in 

die glas is, hoe laer is die klank. 

 

• Sade in ons kos. Sommige vrugte en groente 

het sade binne-in, byvoorbeeld, appels, 

lemoene, tamaties en komkommers. Terwyl 

jy kos maak, kan jy die geleentheid grbruik 

om jou kinders te wys hoe die saad lyk, hoe 

hulle gerangskik is en of ons hulle kan eet. 

Probeer saadjies in ’n vlak dekseltjie ontkiem: 

sit die saad in ’n bietjie grond of op klam 

toiletpapier; hou dit klam en kyk dan wat 

gebeur. 

 

• Hou ʼn maan-dagboek. Kyk elke aand vir ʼn 

maand saam met jou kinders na die maan. 

Let op hoe die maan se vorm verander. Laat 

jou kinders elke aand ʼn prent van die maan 

teken sodat hulle kan sien hoe die vorm 

gedurende die maand verander. Herinner 

hulle om die datum by elke prent te skryf. 

 

Idees vir 10- tot 13-jariges 

 

Taal- en geletterheidsaktiwiteite 

• Lees en vertel stories. Gebruik van die idees 

wat vir jonger ouderdomsgroepe voorgestel 

word in hierdie gids, en brei dit uit deur: 

- meer geleenthede te bied vir jou kinders 

om hulle eie stories te deel 

- langer stories te lees en vertel 

- saam stories op te maak (Begin met ʼn 

storie en gee dan vir elke familielid die 

geleentheid om iets by te voeg todat die 

storie klaar is.) 

- jou kinders aan te moedig om na die 

Nalʼibali-stories op die radio te luister. 

- die stories in die Nalʼibali-bylae te 

versamel en dit dan vir jou kinders te 

lees, of vir hulle te vra om dit vir jou te 

lees. 

 

• Skryfaktiwiteite. Vra jou kinders om die 

volgende skryfaktiwiteite te probeer wat 

gebasseer op ʼn boek wat hulle gelees het, ’n 

storie waarna hulle geluister het, of ’n 

gunsteling-TV-program wat hulle gekyk het: 

- Berei ʼn onderhoud voor vir een van die 

karakters in die boek, storie of TV-

program. Skryf ten minste 10 vrae neer 

wat hulle vir die karakter kan vra om uit 

te vind hoe die karakter dink en voel oor 

hul rol in die storie. 

- Skryf ʼn boekresensie. Gee inligting oor 

waar die verhaal afspeel, die karakters 

en waaroor die storie handel – maar 

moet nie al die detail weggee nie! 

Onthou om te sê waarvan jy gehou 

het/nie gehou het nie in die storie. 
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- Skryf ʼn brief aan die hoofkarakter van ʼn 

storie. In jou brief kan jy vrae vra, 

protesteer en/of kla oor iets, en/of ’n 

voorstel maak. Jou brief moet ten 

minste 10 sinne bevat. 

- Skryf ’n beskrywing van drie van die 

karakters uit ʼn storie wat jy gelees het. 

Sluit die volgende in: hoe die karakter 

lyk, die karakter se gevoelens en hoe 

hulle met die ander karakters omgaan. 

Teken ’n prent van elke karakter om by 

jou beskywings te pas. 

- Skryf ʼn alternatiewe begin of einde vir ʼn 

storie of vir ʼn episode van jou 

gunsteling-TV-program. As die einde 

hartseer was, skryf ʼn gelukkige einde. As 

dit gelukkig was, skryf ʼn hartseer einde. 

- Maak ʼn kort opsomming van wat jy uit 

die storie geleer het. Kan jy ook 

verduidelik wat ander lesers moontlik uit 

die storie sal leer? 

- Kies een van die karakters uit die storie 

en herskryf die storie vanuit hierdie 

karakter se oogpunt. 

- Skep jou eie sepiekarakters en skryf dan 

jou eie sepie. 

 

Wiskunde- en wetenskap-aktiwiteite 

• Getalle oral. Laat jou kinders getalle wat 

hulle rondom hulle sien, hardop lees, 

byvoorbeeld getalle op voorwerpe in die huis 

(soos die massa op kos, tyd op die horlosie, 

getalle op die elektrisiteitsmeter) of getalle 

op TV (soos die daaglikse temperatuur, 

kanse van reën, Covid-19-statistieke). Hulle 

kan dan die getalsimbool neerskryf en ook 

die getalnaam (byvoorbeeld, 19 = negentien) 

• Hoofrekene. Doen gereeld hoofrekene met 

jou kinders. Gebruik optel, aftrek en maal. 

Begin met 1-syfergetalle todat hulle somme 

met hierdie getalle bemeester het, en sluit 

daarna 2- en 3-syfergetalle in. Help jou 

kinders om alledaagse strategieë te 

bemeester om met getalle te werk. 

Byvoorbeeld, as ons bedrae optel, tel ons die 

grootste bedrae eerste (R100, R50, R20 ens.) 

150 + 280 = 100 + 200 = 300 + 50 = 350 (breek 

80 op in 50 + 20 + 10) + 50 = 400 + 20 = 420 + 

10 = 430 

• Speel met kaarte. Laat jou kinders ’n pak 

speelkaarte sorteer volgens die getalle op 

die kaarte – van die kleinste tot die grootste, 

of die grootste tot die kleinste. Daag jou 

kinders dan uit om twee of meer kaarte te 

neem en om dan te oefen om optel, aftrek 

en/of maal met die getalle op die kaarte te 

doen. 

• Vorms rondom ons. Moedig jou kinders aan 

om op die uitkyk te wees vir verskillende 

vorms (driehoeke, vierkante, reghoeke) in 

voorwerpe in die huis – byvoorbeeld, die 

vorm van vensterrame en deure, en die 

vorms in meubels en kombuisgereedskap. 

Laat hulle die voorwerp teken en ook die 

vorms wat hulle daarin sien. 

• Wat is dit? Laat jou kinders vloeistowwe en 

vaste stowwe, mengsels en oplossings, en 

sure identifiseer. (Byvoorbeeld, asyn en 

suurlemoene is sure.) 
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• Plante en diere. Moedig jou kinders aan om 

plante en diere wat hulle by die huis of op TV 

sien te identifiseer, te teken en te beskryf. 

• Energie oral. Praat met jou kinders oor 

verskillende soorte energie (byvoorbeeld, 

hitte-energie), bronne van energie 

(byvoorbeeld, die son, ’n stoof) en die 

omsetting van energie  (byvoorbeeld, ʼn 

stoof verander elektriese energie in hitte-

energie). 

 

Idees vir tieners 

• Moedig tieners aan om te skryf. Hulle kan 

tydens inperking ’n dagboek byhou of 

gedigte skryf om hul gedagtes en gevoelens 

uit te druk. 

• Plaaslike geskiedenis. Laat jou tiener ʼn 

mondelinge geskiedenis-/lewensverhaal-

projek met familielede doen. Hulle moet ʼn 

onderhoud met ʼn volwassene voer oor hulle 

vroegste herinneringe, waar hulle 

grootgeword het, gebeure in hul lewe en 

hoe dit hulle geaffekteer het. (Die 

onderhoude gee tieners die geleentheid om 

geskiedkundiges te wees!). Moedig hulle aan 

om hul onderhoude te dokumenteer. Hulle 

kan die antwoorde neerskryf of met ʼn 

selfoon opneem. (Herinner hulle om altyd 

eers toestemming te vra voor hulle iemand 

opneem.) 

• Praat oor die nuus. Gedurende inperking 

word ons gebombardeer met nuus oor die 

radio, televisie, WhatsApp-groepe en ander 

sosiale media. Gebruik dit as ’n geleentheid 

vir die hele gesin om kritiese lesers van die 

nuus te wees. Hier is ʼn paar vrae wat julle 

kan vra: 

• Uit wie se perspektief word die nuus vertel? 

- Wie praat? Oor wie/wat word daar 

gepraat? 

- Wie het mag? Hoe word hierdie mag 

uitgedruk? 

- Wie word uitgelaat en/of as 

vanselfsprekend aanvaar? 

- Wie word bevoordeel? 

• Begin lees. Tieners wat onafhanklik lees, 

verbeter hul akademiese prestasie in baie 

vakke, nie net in tale nie. Moedig jou tieners 

aan om op hul eie en vir hul eie genot te lees. 

As hulle nie toegang tot hul eie boeke het 

nie, help hulle om FunDza se aanlyn 

biblioteek (https://live.fundza.mobi/) te 

besoek, of hul WhatsApp-werf (stuur ’n 

boodskap na 0600548676). As jou kinders 

verkies om boeke vir jonger kinders of 

strokiesboeke te lees, laat hulle dit doen. Dit 

maak nie saak wat hulle lees nie, solank hulle 

net aanhou lees! 

• Gesels saam. Praat met jou tiener oor wat 

hulle gelees het. Moenie vrae vra om hulle te 

toets nie, maar eerder om hulle aan te 

moedig om hulle eie opinie en gedagtes uit 

te druk oor wat hulle lees. Jy kan 

byvoorbeeld vra: 

- Het jy die storie geniet? 

Waarom/waarom nie? 

- Van watter karakter het jy die meeste 

gehou? Waarom? 

- Van watter karakter het jy die minste 

gehou? Waarom? 

- Dink jy ek sal van die storie hou? 

Waarom/waarom nie? 
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- Dink jy die storie is geloofwaardig? Gebeur hierdie soort goed werklik? 

• Gesels oor TV-programme. Om TV te kyk is ʼn ander vorm van 

geletterdheid! Dit is goed vir tieners om hul denke en opinies oor dit wat 

hulle kyk en lees te ontwikkel. So, gesels oor wat hulle/jy op TV kyk. 

Gebruik soortgelyke vrae soos dié in “Gesels saam”. Gee ook jou opinie, 

maar maak seker dat jou tiener weet dat dit nie saakmaak as julle nie 

saamstem oor iets nie. As daar tydens die program vrae opkom, soos: 

“Waar is hierdie dorp in Amerika?” of “Is dit op ʼn ware verhaal 

gebasseer?”, gebruik die internet (as jy data het) en google die antwoord 

saam. 

• Hardop lees. Hardop lees is nie net vir kinders nie. Dit kan pret wees om ʼn 

storie of draaiboek hardop vir tieners te lees. Of tieners kan hardop vir 

mekaar lees. Jy kan draaiboeke op FunDza se mobi-werf: 

https://live.fundza.mobi/catalogue/?genre=chattalogue vind. 

• Bestuur hulle studeertyd. Werk ʼn daaglikse roetine met jou tiener uit 

sodat hulle gereeld studeer. Moedig hulle ook aan om met jou te praat 

oor wat hulle studeer. Hoe meer hulle met die studiemateriaal werk en 

daaroor refekteer – en om daaroor te praat is een van die beste maniere 

om dit te doen – hoe beter sal hulle leer. Een van die beste maniere om 

seker te maak jy verstaan wat jy geleer het, is om dit aan iemand anders te 

verduidelik! Vra dus jou tiener om vir jou ’n les te gee oor enige onderwerp 

– in die taal waarin hulle die gemaklikste is. 

 

SABC TV- en radioprogramme 

Daar is TV- en radioprogramme wat fokus op Graad 10 tot 12, sowel as 

voorskoolse onderrig gedurende die volgende tye. 

TV-stasie Tyd  

SABC 1 Maandag tot Sondag 05h00–06h00 

SABC 2 Maandag tot Vrydag 09h30–11h00 

SABC 3 Maandag tot Vrydag 06h00–07h00 

Radiostasie Tyd (Maandag tot Vrydag) 

Umhlobo Wenene 14h30–15h00 

Thobela FM 17h00–18h00 

Phalaphala FM 13h30–14h00 

Munghana Lonene FM 14h30–15h00 

Ukhozi FM 21h00–22h00 

Lesedi FM 16h15–16h45 

Ligwalagwala FM 19h10–19h40 

Motsweding FM 19h00–19h30 

Ikwekwezi FM 19h30–11h00 
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Deel 3: Saamstel van daaglikse roetines 

Teen hierdie tyd is almal se daaglikse roetine omvergewerp. Dit is ʼn goeie idee 

om ʼn daaglikse roetine uit te werk wat gereelde etenstye, leeraktiwiteite, 

huistakies, lees, vryspel, oefening en slaap insluit. Roetine gee kinders ʼn 

gevoel van sekuriteit en help hulle om verantwoordelikheid te neem vir wat 

hulle elke dag tuis moet doen. 

 

Elke familie verskil, daarom moet julle saamwerk om ʼn roetine uit te werk wat 

die beste vir almal is – hoërskoolkinders kan die tye invul wanneer die 

Departement van Basiese Onderwys se lesse uitgesaai gaan word. 

Wanneer jy almal se daaglikse roetine uitgewerk het, skryf dit neer en plak dit 

teen ʼn muur of op die yskas waar almal dit kan sien. Hier volg ʼn voorbeeld van 

roetines vir verskillende ouderdomme. 

 Voorskoolse kinders Laerskoolkinders Hoërskoolkinders 
 

07h00–
07h30 

  Word wakker, eet ontbyt. 

07h30–
08h00 

  

08h00–
08h30 

Word wakker, eet ontbyt. Word wakker, eet ontbyt. Studietyd: doen aktiwitiete in hierdie gids, of 
doen werk wat die skool gstuur het. 
Ligwalagwala FM-radioprogram (09h10–
09h40) 

08h30–
09h00 

Oefen, byvoorbeeld, stap in die tuin 
rond, of speel met ʼn bal. Gee jou kind 
kans om te beweeg en te oefen. 

09h00–
09h30 

Luister na ʼn storie (sien skedule vir 
Nalʼibali se radioprogramme op bl.). 

Deel stories: lees of luister na ʼn storie (sien 
skedule vir Nalʼibali se radioprogramme op bl.). 
Doen taal- en geletterdheidsaktiwiteite in hierdie 
gids. 

09h30–
10h00 

Was en trek aan, indien hulle soggens 
bad. 
 
 
Skeppende telaktiwiteite 

Huistakies OF 
Ikwekwezi FM-radioprogram (10h30–11h00) 

10h00–
10h30 

Doen aktiwiteite vir wiskunde/wetenskap of 
lewensvaardighede in hierdie gids. Of doen werk 
wat die skool gestuur het. 
Kyk SABC 2 TV se opvoedkundige programme. 
 
 
 

10h30–
11h00 
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 Voorskoolse kinders Laerskoolkinders Hoërskoolkinders 
 

11h00–
11h30 

Deel stories en teken en ander 
aktiwiteite in hierdie gids. 
 

Oefen, byvoorbeeld, stap in die tuin rond, of 
speel met ʼn bal. Gee jou kind kans om te 
beweeg en te oefen. 

Studietyd: doen aktiwiteite in hierdie gids, of 
doen werk wat die skool gestuur het. 

11h30–
12h00 

Vryspel en help met huistakies. Vrye tyd en/of huistakies 

12h00–
12h30 
12h30–
13h00 

Vrye tyd Kook/help om middagete voor te berei. 

13h00–
13h30 

Middagete Middagete Middagete 
Phalaphala FM-radioprogram (13h30–14h00) 

13h30–
14h00 
14h00–
14h30 

Middagslapie Studeer: doen werk wat die skool gestuur het, of 
aktiwiteite in hierdie gids. 

Lees vir genot: stil tyd om alleen te lees. (Lees 
elke dag letterkunde.) 
Umhlobo Wenene- en Mughana Lonene FM-
radioprogram (14h30–15h00) 

14h30–
15h00 
15h00–
15h30 

Vrye tyd OF 
Lesedi FM-radioprogram (16h15–16h45) 

15h30–
16h00 

Vryspel (buite indien moontlik) of 
storietyd op SABC 1 

DEAR (Drop Everything And Read): stil tyd om 
alleen of met hulp te lees. Of luister na stories op 
SABC 1. 16h00–

16h30 
16h30–
17h00 

Vrye tyd: legkaarte of teken Vrye tyd en/of huistakies 
Help om aandete voor te berei. 

Oefen: byvoorbeeld, loop in die tuin rond, of 
speel met ’n bal. 

17h00–
17h30 

Vrye tyd of help met huistakies. 
Thobela FM-radioprogram (17h00–18h00) 

17h30–
18h00 
18h00– Aandete Aandete, TV-tyd Aandete 
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 Voorskoolse kinders Laerskoolkinders Hoërskoolkinders 
 

18h30 Badtyd indien hulle saans bad. 
18h30–
19h00 

Was skottelgoed. 

19h00–
19h30 

Slaaptydstorie en gaan slaap. TV-tyd; Motsweding FM-radioprogram 
(19h00–19h30) 

19h30–
20h00 

 

20h00–
20h30 

 Slaaptydstorie en gaan slaap. 

20h30–
21h00 

  

21h00–
21h30 

  Lees vir plesier OF 
Ukhozi FM-radioprogram (21h00–22h00) 

21h30–
22h00 

  

22h00   Bad en slaaptyd 
Hierdie riglyne vir roetines is saamgestel gebasseer op aanbevelings deur die Departement van Basiese Onderwys, die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en 
UNICEF. 
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