
www.eyebraingym.com                                      Lectorsa 2021 

 

Alle regte voorbehou © M3line  

 

  

Graad 10 ‘proe’-boekie
‘PROE-STUKKIES’ UIT ONS GRATIS HULPBRONNE

WWW.EYEBRAINGYM.COM



www.eyebraingym.com                                      Lectorsa 2021 

 

Alle regte voorbehou © M3line  

Welkom by eyebraingym  werkskaarte 
Ons wil met hierdie werkskaarte ouers wat hulle kind wil help om beter te lees 
‘n paar lekker oefeninge gee om hulle kind/ers by die huis te help. Hierdie 
‘proe’ boekie is die eerste oefeninge in verskeie areas bv. visueel, foneties, 
klankleer, alfabet, taal, begripsstrategieë, studie, meta-kognisie ens. vir Graad 
R tot 12. Hierdie werkskaarte vorm deel van die Eyebraingym-sisteem. As 
gevolg van die gapings in leer wat met die Covid-pandemie veroorsaak en 
vergroot is stel ons nou ook verskeie van die werkskaarte gratis beskikbaar.  
Vul die persoonlike inligtingsvrae op ons webblad in en ons sal ‘n skakel 
aanstuur waar jy nog gratis werkskaarte kan aflaai. Jy kan ons ook kontak deur 
‘n epos te stuur aan info@lectorsa.com te stuur. 

LectorSA is ‘n sosiale impak onderneming wat al sedert die sewentiger jare 
besig is met navorsing rondom lees, lees intervensie, lees ontwikkeling, 
leeshulp en visuele intelligensie. Ons programme word met groot sukses in 
leessentrums, skole, selfs in universiteite in Suid-Afrika en ook internasionaal 
met sukses gebruik. 

Gebruik hierdie werkskaarte met liefde en neem asseblief die volgende ter 
harte: 

1. Begin waar jou kind is. Maak seker dat dit maklik is en dat hy dit geniet, 
dan sal hy nog meer wil leer. Indien jy nie seker is waar jou kind se 

vaardigheidsontwikkeling nou is nie – gaan aanlyn en doen die GRATIS 
plasing module op Eyebraingym. Jy kan hier aanteken: 

https://webapp.eyebraingym.com/sign-up  
2. Hou lees pret en opwindend. 
3. Onthou lees is die sleutel tot onbeperkte kennis; maak dit lekker, lees 

moet nooit ‘n straf wees nie! 
4. Lees moet vorder van die plek waar ons leer om te lees; totdat ons lees 

om te leer. Jou leesvaardigheid word dus jou leervaardigheid. 
 
Leesgroete 

die eyebraingym-span 
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Visuelevaardigheid 
Oefening 1 
Hoeveel keer verskyn die nommer 367? 

312 434 367 126 575 

636 948 529 354 367 

433 377 448 255 169 

696 367 367 545 274 

441 367 353 141 758 

877 841 796 539 373 

453 536 665 371 367 

336 565 984 544 367 

275 468 694 313 221 

682 365 353 378 249 

367 548 650 363 367 

434 656 367 775 889 

172 966 758 349 510 

( Voltooi in 30-180 sekondes ) 
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Oefening 2 
Kyk na die groepe van die nommers op die linkerkant en skryf die nommers 
binne 50 sekondes oor op die regterkant. 

 

8379         ______________ 

0357         ______________ 

2356         ______________ 

1324         ______________ 

2558         ______________ 

5689         ______________ 

3782         ______________ 

4729         ______________ 

6154         ______________ 

7038         ______________ 

9275         ______________ 

5012         ______________ 

8855         ______________ 

6453         ______________ 

2919         ______________  

8762         ______________ 

5083         ______________  

(Voltooi in 30-180 sekondes) 
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Oefening 3 
Bestudeer hierdie groepe woorde, bedek dit dan en voltooi die ontbrekende woord 
van die groep op die antwoordbladsy. 

 

speel  akteurs  ballet  konsert 

verpleegster  kaarte  bloed  pasiënte 

spyskaart  punt  vleis kelner 

versamelaar  erwe  poskaarte  vergrootglas 

 

Antwoordblad 
 

speel  akteurs  ballet  ________ 

verpleegster  kaarte  bloed  _______ 

spyskaart  ______  vleis   kelner 

______  erwe  poskaarte  vergrootglas 
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Taalvaardigheid 
Soek tien woorde in die tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

b a k l e i v e g k 

c r v m h b a j g e 

t k r n o d s c d t 

g w e p n s m q a t 

s g e y d p a r n i 

l o s g e m a a k n 

w p l w t k k c n g 

s k i e l i k e a s 

o b j m k s o c a r 

p h a r t s e e r t 
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Maak kort sinnetjies om die verskil tussen die volgende 
woordpare aan te dui 

a) erken ________________________________________________________ 

herken ________________________________________________________ 

 

b) beroof ________________________________________________________ 

geroof ________________________________________________________ 

 

c) moed ________________________________________________________ 

vermoed ________________________________________________________ 

 

Wat beteken die volgende idiome: 

a) Om jou tande te wys. 

_____________________________________________________________ 

 

b) Om met lang tande te eet. 

_____________________________________________________________ 

 

c) Om jou tande vir iets te slyp. 

_____________________________________________________________ 

 

d) As die muis vol (dik) is, is die meel bitter. 

_____________________________________________________________ 

 

e) Klein muisies het groot ore. 

_____________________________________________________________ 
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f) Bloed is dikker as water. 

_____________________________________________________________ 

 

g) Bloed uit ‘n klip tap. 

_____________________________________________________________ 

 

h) Om blou bloed te hê. 

_____________________________________________________________ 

 

Begripsvaardigheid 
Nagaan van jou begrip 
Lesers haak dikwels vas terwyl hulle lees omdat hulle ‘n woord nie verstaan 
nie of hulle verloor die gedagtegang. Die verskil tussen ‘n goeie en ‘n swak 
leser is dat die goeie leser besef dat hy/sy verstaan nie alles wat hy/sy lees nie 
begrip in die slag gebly het en weet watter metode om te gebruik om dit reg 
te stel. Baie leerders besef nie dat hulle nie verstaan wat hulle lees nie dus 
moet onderwysers hulle help om so betrokke te raak dat wanneer hulle van 
koers af raak, hulle dit onmiddellik besef en dadelik weet hoe om dit reg te 
stel. 

 Hier volg ‘n lys stappe wat van hulp kan wees om begrip, wat begin afneem, 
weer reg te stel: 

 Herlees – Jy mag ‘n stuk wat jy reeds gelees het weer lees. Dalk het jy ‘n 
woord misgelees of jy het ‘n woord uitgelaat wat betekenisvol is in die 
stuk. 

 Lees vooruit – Jy mag dalk onseker wees en wil daarom ‘n paar sinne 
vooruit lees. Indien die verwarring nie na ‘n paar sinne opklaar nie, gaan 
terug en probeer ‘n ander metode. 

 Ontsyfer die onbekende woorde – Jy mag gebruik maak van verwante 
leidrade, identifisering van stamwoorde en voor- of agtervoegsels, of 
gebruik maak van ‘n woordeboek om die betekenis vas te stel. Moenie 
die woord heeltemal oorslaan nie. Slaan dit in ‘n woordeboek na of op 
die internet 
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 Kyk na sinskontruksie –‘n Skrywer se skryfstyl mag soms dalk vreemde 
sinskonstruksie bevat. Probeer om die woorde in jou kop rond te 
skommel totdat dit beter sin maak. 

 Vorm ‘n verbeeldingsprentjie – Neem tyd om ‘n rolprent in jou kop te 
vorm. Terwyl jy die beskrywing van karakters of tonele lees, skilder ‘n 
prentjie. Hierdie metode help jou visualiseer en om ‘n beter begrip te 
vorm. 

 Vra vrae – Wanneer jy vrae vra terwyl jy lees, raak jy meer betrokke in 
die leesstuk.  

  Maak voorspellings – Terwyl jy lees, dink na oor wat volgende kan 
gebeur. Jy sal afleidings maak en gevolgtrekkings bereik rakende die 
karakers en komplot van die  verhaal. 

  Stop en oordink – Telkens wanneer jy lees, moet jy stop en nadink oor 
wat jy gelees het. Indien jy nie kan onthou wat jy gelees het nie, 
hoekom voortgaan? Stop eers en maak ‘n opsomming in jou kop. 

 Vorm verbindings met wat jy alreeds weet – Terwyl jy lees behoort jy te 
dink oor hoe die inligting inpas met wat jy self reeds weet, wat jy in 
ander leesstukke gelees het, en hoe dinge werklik inmekaarsteek. Dit sal 
jou help om te onthou wat jy lees. 

 Kyk na die prente, illustrasies, tabelle en grafieke – Dit word deur die 
skrywer gebruik om jou te help verstaan wat jy lees. Prente en illustrasies 
help jou om te visualiseer wat jy besig is om te lees. Tabelle en grafieke 
word gebruik om inligting op ‘n meer sigbare wyse aan te bied. Deur 
noukeurige bestudering hiervan kan jy jou vlak van insig verdiep.  

 Lees die skrywersnota – Soms sal die skrywer by wyse van ‘n 
skrywersnota inligting rondom die agtergrond verskaf. Deur hierdie 
gedeelte te lees, berei jy jou brein voor om nuwe inligting in te neem en 
dit te verbind met wat jy alreeds weet. 

 Vra vir hulp – Indien jy nie verstaan wat jy lees nie, en jy weet nie van 
watter regstellende metode om gebruik te maak nie, vra iemand. Jy 
mag ‘n vriend(in) vra of jy mag selfs die hulp inroep van ‘n onderwyser 
of ouer. Jy behoort nie voort te gaan met lees indien jy nie in staat is om 
op te som wat jy tot dusver gelees het nie. Indien jy dit wel doen, is jy 
slegs besig om tyd te mors deur woorde te “sê” en is jy nie besig om te 
leer of insig te verkry uit die leesstuk nie. 
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Studie 
Leesstrategie: STREWE 
Ons maak gebruik van metodes om ons by te staan in die ontwikkeling van 
begrip. Wanneer jy iets nuuts probeer, neem dit meer tyd in beslag, maar 
wanneer jy geslyp raak daarin spaar dit jou baie tyd!  

 

Wat is leesmetodes? 

Leesmetodes is doelgerigte, goed saamgestelde aksies wat leerders neem 
wanneer hulle lees en wat hulle help om betekenis saam te stel en te 
handhaaf. Om met welslae te lees behels ver meer as vlotheid en 
woordherkenning en berus baie swaar op begrip van die leesstuk.    

Ons gaan kyk na verskillende metodes en strategieë wat jy kan gebruik om 
jou leesbegrip te verbeter. Leesmetodes word dikwels geklassifiseer as 
strategieë wat daarop gemik is om ons voor, tydens en na lees te help. 

Kom ons kyk na ‘n spesifieke leesmetode: 

 

Benadering/houding/orden 
 Lewer altyd jou beste 
 Moet nooit sê ek kan nie - sê liewer ek weet nie, maar ek sal uitvind. 

Vind dan ‘n uitweg. Maak een indien jy werklik wil! 
 Gee voorkeur aan jou skoolwerk. Werk hard en moet nooit, nooit, nooit, 

NOOIT tou opgooi nie! 
 
 
 
 

“STREWE” 
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Kies/bestudeer/beskou 
Vluglees is ‘n manier om soveel as moontlik inligting in die kortste tyd moontlik 
uit ‘n teks te versamel. Vluglees is ‘n visuele aktiwiteit en word gebruik om die 
hoofkern van ‘n hoofstuk/afdeling van ‘n teks te bepaal. Jy lees nie die hele 
bladsy nie en jou oë beweeg nie van links na regs in elke reël soos wanneer jy 
die volledige teks sou lees nie. Vluglees is ‘n ander manier van lees. Dit is baie 
nuttig wanneer jy na iets spesifiek in ‘n teks soek – soos ‘n woord of sinsnede. 

  

Hoe om ‘n leesstuk te vluglees.  

‘n Voorbeeld is wanneer jy in ‘n telefoongids na ‘n spesifieke persoon se 
naam soek of wanneer jy in die inhoudsopgawe van ‘n boek kyk om vas te 
stel op watter bladsy die inligting waarna jy soek, verskyn. 

Voeg die dele saam 

 Gebruik al die inligting en bou die 
legkaart 

Gebruik die vraagwoorde… wie? wat? 
waar? wanneer? hoekom? en hoe? om al 
die dele inmekaar te laat pas. 
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Ondersoek/verneem/opvolg 
 Ondersoek alternatiewe bronne van inligting waarna jy kan verwys: 

ander handleidings, webblaaie, kundiges, leermeester, ens. 

 Verneem by ondersteunende beroepslui (akademici, bibliotekaresses, 
mentors, onderwysers, kundiges,) en ander ondersteuningsbronne. 

 Gaan dit wat jy nie verstaan nie na. 

Hersien/oordink/oordra 
Hersien die inhoud | Oordink die materiaal | Dra jou insig oor 

Hersien:  
Watter vrae kan nog gevra word? Is daar iets wat ek miskyk? 

Oordink:  
Hoe kan ek dit op my projek toepas? Is daar ‘n nuwe gebruik hiervoor? 

Oordra:  
Kan ek dit aan my medestudente verduidelik? Sal hulle dit beter 
verstaan indien ek dit doen? 

Waardebepaling/beoordeling/verken 

Stel jou doelwitte aan die begin van die jaar en streef daarna om dit te 
bereik! Beoordeel die uitkomste na elke toets… en ondersoek wat verkeerd 
geloop het en wat goed gewerk het. Verken nuwe metodes om jou resultate 
te verbeter! 
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Studie Metodes 
Suksesvolle studie is nie net afhanklik van wat jy by die huis doen nie, maar 
vereis meer: 

 

In die klaskamer: 

 Wees voorbereid vir die les. 
 Maak seker dat jy kan sien en hoor. 
 Luister aandagtig en maak seker jy verstaan ALLES.       
 Vra as jy nie verstsaan nie. 
 Maak notas van wat in die klas verduidelik/bespreek word, dit sal ook 

jou help om te konsentreer. Dit gee jou ook later ‘n goeie idee van 
watter werk belangrik is. 

 

 

Gedurende selfstudie: 

 Maak seker dat jou studie omgewing stil genoeg vir jou is om in te werk. 
 Hou jou studie materiaal en ander benodigdhede byderhand. 
 Werk effektief en hou by jou tydskedule. 
 Begin onmiddellik werk, moet nie jouself toelaat om te dagdroom nie. 
 Handel die werk af wat jy vir daardie spesifieke tyd geallokeer het. 

 

 

Voorgestelde studie metode. Neem een van jou vakke en pas die 
onderstaande toe op die werk wat vandag behandel is: 

 Eerstens, kry ‘n geheelbeeld van al die werk. Skandeer die werk deur die 
hoofopskrifte en onder opskrifte te lees. 

 Toets jou kennis van die werk deur die volgende vrae te vrae: wie, wat, 
waar, wanneer, hoe en hoekom. 

 Lees aandagtig deur die relevante werk en identifiseer die sleutel 
woorde en sleutel frases. 

 Gebruik ‘n gepaste opsommingsmetode om hoof opskrifte, onder 
opskrifte sleutel woorde en frases te onthou en onthou om aan jouself te 
verduidelik hoe alles ‘n geheel vorm. 

 Memoriseer die opsomming deur dit hardop te lees en te herskryf.  
 Laastens: toets jouself deur vrae te beantwoord deur die antwoorde te 

skryf of hardop te antwoord.  
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 Wanneer jy heeltemal tevrede is dat jy die werk onder die knie het, 
herhaal die verduideliking van die opsomming todat jy die werk in 
konteks visualiseer. 

 

Verskillende maniere vir opsommings 

Vergelykingskaarte    

Vergelykingskaarte word gebruik om die ooreenkomste en verskille tussen twee 
objekte ten toon te stel/te verduidelik. 

Hier is 3 verskillende metodes om vergelykingskaarte te maak. Kies een wat die 
beste sal werk vir jou en stel een op met die inligting in die leesstuk hieronder: 

  

 

 

 

 

 

 

OF 

Visse Walvisse 
  
  
  
  

 

OF  
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OF 

Konsentriese Metode 

 
 

 

 

 

                                                      

                                      Hoofopskrif 
 

 

 

 

Die hoofopskrif word in die middel van die sirkel geskryf met onderopskrifte rondom 
dit. Die sleutelwoorde en/of frases word dan rondom die onder opskrifte geplaas. 

 
Lees die leesstuk en gebruik dan ‘n vergelykingskaart om die 
leesstuk op te som 

Hase en konyne 
Konyne en hase het min bekendstelling nodig - buiten dat ’n 
mens die verskil tussen hulle moet verduidelik. Hulle lyk taamlik 
baie eenders en dis maklik om hulle met mekaar te verwar. 
Om sake te vererger, word sekere konyne in die spreektaal 
ook hase genoem en hase op hul beurt weer konyne. 

Konyne is in die reël kleiner en hul ore korter. Die vorm en 
grootte van konyne en hase se kopbeen verskil ook.Maar die 
maklikste is om na die heel kleintjies te kyk. Pasgebore 
konyntjies is blind, sonder hare en kan nie rondbeweeg nie. 
Die hasies kom egter oop oë in die wêreld, pelsies inkluis, en 
hulle kan gou-gou reeds rondspring. 

Natuurlik verskil die twee diere se lewenstyle ook.Die pels van 
wilde konyne is ’n gryserige bruin, wat hulle ’n goeie 
kamoeflering bied, maar troetelkonyne se kleure wissel van 
swart of wit tot kombinasies hiervan. Min konyne oorleef 

_________________
_________________
_________________
____________ 

_________________
_________________
_________________
____________ 

_________________
_________________
_________________
____________ 

_________________
_________________
_________________
____________ 
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langer as ’n jaar in die natuur, want hulle is uiters kwesbaar, 
maar die troeteldiere lewe gewoonlik tot so vyf jaar. 

Hase het dieselfde kleure as die konyne, hoewel die pens 
gewoonlik wit of ligbruin is. Party hase van die koue streke 
word in die winter sneeuwit. Die konyn se lêplek is meestal ’n 
vlak holte in die grond wat die dier se vorm aanneem. Dit is 
agter los stukke plante versteek. 

Party konyne verhuis in die winter na meer beskutte tuistes. 
Dié kan eenvoudig ’n stapel klippe, hout of plante wees, of 
miskien ’n gat - gewoonlik een wat deur ’n ander dier 
gegrawe is, want min konyne grawe hul eie gate.  

Konyne woon gewoonlik alleen, hoewel hulle soms hul 
lêplekke in dieselfde hoop plante maak. Dié wat wel gate 
grawe, skep partymaal ingewikkelde netwerke van kamers en 
onderling verbinde gange. Hierdie houplek word dan met 
verskeie ander konyne gedeel. 

Hase is meestal alleenlopers. Hul lêplekke is ook vlak holtes en 
hulle grawe nooit gate nie. 

SOWEL konyne as hase speel en soek hul kos in die nag en rus 
bedags. Konyne vreet ’n groot verskeidenheid van plante, 
gras, onkruid, takkies en boombas tot vrugte en groente. Hulle 
is groot vernielers van gesaaides en die bas van vrugtebome, 
en word dus dikwels deur die mens afgemaai. 

Hase vreet veral gras en laaggroeiende kruidagtige plante. 
Hulle maai gewoonlik nie so baie onder die boere se gewasse 
nie. 

Konyne en hase het nog ’n interessante spys op hul lys - hul 
eie mis. Dit is om twee redes vir hulle voordelig: die mis bevat 
bakterieë wat ander kos in die pens help verteer en dit help 
hulle om soveel vitamiene en koolhidrate uit die beskikbare 
kos te onttrek as wat moontlik 
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Opdrag 
1. Gebruik die leesstuk ‘Hase en konyne’ om jou eie opsomming op die 

volgende bladsy te maak.  
2. Gebruik eers jou eie metode om uit te vind: wat is belangrik. 
3. Gebruik dan jou kernwoorde om die raamwerk op te stel. 
4. Gebruik die ondersteunende gedagtes om uit te brei op beangrike 

kennis. 
5. Jy kan kleure ook gebruik om jou te help om beter te onthou. 
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Meta-kognisie 
Wat is Meta-kognisie? 

meta = ‘oor’ en 
kognisie = denke 

Dit beteken om doelgerig na 
te dink oor die strategieë wat 
jy gebruik wanneer jy dink en 
leer. Jy gebruik dit om jou eie 
kognitiewe prestasies te 
verstaan. 

Wat het ons nodig om 
metakognisie te 
verbeter? 

Ons het 'n positiewe 
ingesteldheid nodig. 

As jy glo dat jy kan, kan jy jou doelwit bereik. Jy moet verstaan dat jy kies om 
te bly waar jy is of om jou toekoms te verander deur vandag te verander. 

Niks hoef dieselfde te bly nie ... jy kan in elke area van jou lewe groei om 
beter, sterker te word, slimmer te word. 

 

Weet hoe om doelwitte te stel 
Jy moet in staat wees om haalbare doelwitte te stel - maar tog jouself 
uitdaag. Weet hoe om jou prestasies te monitor om jou doelwitte te bereik. 
Vier jou oorwinnings en leer uit jou foute. 

 

Het die wilskrag om te evalueer 
As jy weet hoe om uit jou verliese te leer, sal jy leer hoe om dit volgende keer 
beter te doen. Jy moet die wilskrag hê om regtig uit te vind wat jy beter kan 
doen. Dan kan jy voorbereid wees om volgende keer die geleentheid aan te 
gryp. 

 

 



www.eyebraingym.com                                      Lectorsa 2021 

 

Alle regte voorbehou © M3line  

Gebruik die volgende wenke om jouself te help om 
beter te dink oor hoe jy leer... 
 

Lanseringsgedagtes 
Die volgende ‘lanseringsgedagtes’ kan baie 
waardevol wees wanneer jy leer om te dink oor 
hoe jy leer: 

• Ek wonder... 

• Ek verbeel my... 

• Ek het uitgepluis dat... 

• Ek het geleer dat... 

• Dit herinner my aan... 

 

Leer uit die sessie... 

Nadat jy iets gelees het, kan jy jouself vra: 

• Wat het goed gewerk? 

• Wat het ek geleer? 

• Hoe kan ek dit in ander situasies gebruik? 

 

Vra jouself na elke toets 

Wat kan jy verander om volgende keer meer te onthou of beter 
te dink?  
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Lewensvaardighede  
 

Effektiewe Drukhantering 
‘n Mate van spanning is nodig (en normaal) tydens eksamens en toetse. 
Onthou dat eksamens en toetse ‘n kunsmatig geskepte situasie is om te 
evalueer hoe goed jy kan vaar in situasies van druk - veral tydsdruk. Dit toets 
nie noodwendig jou intelligensie of vermoë om die werk te verstaan nie. 
 
‘n Mate van spanning is nodig omdat dit jou help om te fokus en jou energie 
te konsentreer op die taak wat voorlê. ‘n Mate van druk is soms nodig om 
“aan die gang te kom” en te presteer. Soms kan hierdie oormatige spanning 
en stres meebring dat jy onderpresteer. 
 
Merk enige van die blokkies wat op jou van toepassing is. Dit kan jou dalk 
behulpsaam wees om areas te identifiseer wat oormatige stres kan 
veroorsaak: 
 

Skool 
 
□ Ek vind dit moeilik om in klas te konsentreer. 
□ Ek slaag nie toetse/eksamens nie ten spyte van die feit dat ek 

studeer. 
□ Ek verstaan nie wat my onderwysers probeer verduidelik nie. 
□ Ek weet nie of ek in die skool kan presteer nie 
□ My skool bywoning is swak. 
□ Ek is gereeld laat vir klas. 
□ Ek het te veel opdragte en huiswerk.   
□ Ek kan nie wakker bly in die klas nie. 
□ Ander? (verduidelik)  

________________________________________ 
 

Geld 
 
□ Daar is nie genoeg geld om vir my skool te betaal nie. 
□ Daar is nie geld om vir ons basiese uitgawes te betaal nie. 
□ Ek is onder druk want dit kos baie geld om skool toe te kom. 
□ My ouers beheer hoeveel ek spandeer. 
□ Ek sukkel om ‘n begroting te bestuur. 
□ Ek kan nie werk kry nie. 
□ Ek is finansieël verantwoordelik vir iemand.  
□ Ander? (verduidelik) 

________________________________________ 
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Verhoudings 

 
□ Ek kom nie oor die weg met my gesinslede nie. 
□ Ek het nie vriende nie. 
□ Ek weet nie hoe om mense te bevriend nie. 
□ Ek baklei met my ouers/onderwysers/broers/susters. 
□ ‘n Familie lid/vriend is baie siek/oorlede. 
□ Ek vind dit moeilik om myself in woorde uit te druk. 
□ Ek is eensaam. 
□ Ander? (verduidelik) ________________________________________ 
 

Liggaam, Denke en Emosies 
 
□ Ek weet nie hoe om gesond te eet nie. 
□ Ek weet nie hoe om te oefen nie. 
□ Ek het gewig verloor/opgetel. 
□ Ek is baie moeg en slaap meer/minder as gewoonlik. 
□ Ek voel ongelukkig/depressief. 
□ Dit voel nie of enige iemand vir my omgee nie. 
□ Ek het belangstelling verloor in dinge waarvan ek vroëer gehou 

het. 
□ Dit voel of ek onder te veel druk is. 
□ Ander? (verduidelik) ________________________________________ 

 
Drukhantering is die vaardigheid om beheer uit te oefen wanneer situasies,  
mense en gebeurtenisse oormatige eise stel. 

 

Hier is ‘n paar strategië om spanning te hanteer: 
 

1. Vra jouself of daar iets is wat jy kan doen om die situasie te verander. 
2. Stel realistiese doelwitte vir jouself. 
3. Gee jouself elke dag ten minste ‘n uur af en weg van die stresvolle 

situasie. 
4. Moenie alles op een slag probeer afhandel of uitsorteer nie. Fokus op 

wat jy nou moet doen. 
5. Leer om te prioritiseer. 
6. Maak ‘n keuse om die manier waarop jy reageer op situasies te 

verander. 
7. Maak ‘n keuse en verander jou persepsie oor jou situasie. 
8. Doen iets vir ander. 
9. Kry genoeg slaap. 
10. Kry genoeg oefening. 
11. Eet gesond. 
12. Besluit om stres tot jou voordeel te gebruik
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Ons hoop julle het hierdie werksblaaie sommer baie 
geniet! 

 

Hierdie ‘proe’ boekie is die eerste oefeninge in 
verskeie areas:  

 visueel,  
 begrip,  
 studie 
 ‘dink oor leer’,  
 taal ens... 

van ons beskikbare aanlyn werkskaarte. 

 

Vul die persoonlike inligtingsvragies op ons webblad in 
en ons stuur ‘n skakel aan jou waar jy nog gratis 
werkskaarte kan aflaai.  

Jy kan ons ook kontak deur ‘n epos te stuur aan 
info@lectorsa.com. 
 


