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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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Visuele vaardighede 

Oefening 1 
Tel so vinnig as jy kan van links na regs die letters in die blokkies en 
skryf onderaan die bladsy hoeveel jy elke keer gekry het. 

 

 

ols  str  rth  ings rth  ings 

elg  nk  ings rth  elg  rth 

str  ols  elg  str  elg  rm 

ols  rth  str  rth  ings      nk 

str  ings rth  ols  elg  elg 

ings elg  nk  str  ols  rth 

 lk  ols  elg  rth  rp  str 

str  ings rth  ols  elg  elg 

 str  ols  elg  rm  elg  str 

 elg  nk  ings rth  elg  rth 

 

ings=         str=             elg=  rth=       ols=  
  

ing
s 

str elg rth olg 
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Oefening 2 
 
Trek ‘n streep onder die een wat anders is. 
 
 

vr23  vr33  vr23  vr23  vr23  vr23 

ts45  ts45  ts45  ts65  ts45  ts45 

kg21 kg21 kg21 kg12 kg21 kg21 

bn87 bn89 bn89 bn89 bn89   bn89 

ya70  ya70 ya73 ya70 ya70 ya70 

hf16 hf16 hf16 hf16 hf16  hf18 

vj58  vj58  vj58  vj88  vj58  vj58  

rk31  rk32  rk32  rk32  rk32  rk32 

up94 up94 up94 up94 up96 up94 

wl17 wl19 wl17 wl17 wl17 wl17 

db69 db69 db69 db89 db69 db69 
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Oefening 3 
 

Kyk na die prentjies vir 30 sekondes. Maak die prentjies toe 
en skryf dan die items wat jy onthou neer. 

 

 

Kan jy die items in volgorde onthou? 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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Oefening 4 
 

Hoeveel reghoeke kan jy sien? 

 

(Voltooi in 30-180 sekondes) 
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Taalvaardighede 

Oefening 1 
Gaan die betekenisse van die onderstaande woorde na in ‘n 
woordeboek. Skryf nou in jou eie woorde wat die woorde beteken:  
 

Onding: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Verduidelik: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Wonder: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Oefening 2 
Verander die volgende sinne uit die leesstuk na vraagsinne.  Gebruik 
die vraagwoorde wat na die sin staan: 
 

Ek sien twee blink ogies. 

Wat _____________________________________________________________? 

 

Wollie slaap graag. 

Wie _____________________________________________________________? 

 

Ons speel in die boomhuisie. 

Waar _____________________________________________________________? 

 

Eekhorinkies slaap in die winter. 

Wanneer___________________________________________________________? 
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Wollie het ‘n hoop akkers bymekaar gemaak. 

Wat  _____________________________________________________________? 

 

Oefening 3 
Gee die trappe van vergelyking vir die volgende: 
 

Woord Vergrotende 
trap 

Oortreffende 
trap 

groen   
klein   
baie   
goed   
wakker   

 

Oefening 4 
 

Skryf vyf stelsinne neer en verander hulle dan in vraagsinne 
 
Byvoorbeeld:   
 
 
Hulle is in die oorlog dood.        
 
 
Wanneer is hulle dood? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Oefening 5 
 

Soek die woorde in die woordsoekblok. Omkring jou antwoorde. 
 
bont     benoud     kastig     entjie     perde     bye     voet    pad     dassie     garing 
 
 

b o n t m k g v t m 

k p t n b e n o u d 

l g w v p d m e y a 

k a s t i g p t w s 

t r i k y p t p m s 

v i k l w v m a s i 

e n t j i e l d p e 

y g t k s v w d o g 

r w p e r d e b y e 

s k g k t m o s p t 
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Begripsvaardighede  
 

 

 

Om op te som is om die storie in jou eie woorde te vertel. Wanneer 
ons lees om te studeer moet ons ook kan opsom wat ons gelees 
het.  Hoe kan ons dit doen? 

Vind die HOOFGEDAGTES. Enige leesstuk bevat verskillende 
gedagtes.Sodra jy oor ‘n nuwe gedagte lees… vra jouself… 
waaroorhandel dit? Jou antwoord sal die HOOFGEDAGTE wees! 
Beskryf die hoofgedagte met ondersteunende feite.  Jy kan jou 
eie woorde gebruik… jy hoef nie die woorde in die leesstuk te 
gebruik nie. 

‘n Samevatting is om al hierdie gedagtes in ‘n nuwe 
geheel saam te bring... byna soos om ‘n legkaart te bou. 

1. Lees die onderstreepte sinne. 
2. Ken jy al die woorde? Indien nie, Google dit of slaan dit na in ‘n 

woordeboek. 
3. Vra nou vrae… wat wil jy weet in verband met seediere? 

Gebruik die woorde wie? waar? wanneer? hoekom? wat?en 
hoe? 
4. Voorspel wat gaan in die leesstuk gebeur…. 

5. Lees nou die leesstuk en skryf die HOOFGEDAGTE langs elke 
paragraaf… onthou, vra waaroor dit gaan. Skryf dit in jou EIE 
woorde. 

6. Lig die ondersteunende feit in die paragraaf uit. 
7. Gebruik daarna jou hoofgedagtes en skryf 5 sinne waarin jy 

verduidelik waaroor die leesstuk handel.  
 

 

 

Opsomming en Samevatting 

Waaroor handel 
die leesstuk? 
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Seediere
Waaroor gaan dit? 

Diere van die see wissel van klein 
see-diertjies tot massiewe 
soogdiere. Die bekendste van alle 
seediere is visse. Die meerderheid 
bly in die vlakker dele van die see. 
Die kleinste vissie, die dikkop, is 
slegs 1,5 cm lank terwyl die 
grootste vis, die walvishaai, oor die 
15 m lank is.  

Die massa van visse wissel van ŉ 
paar gram tot ongeveer 900 kg. 
Die meeste visse se lewensduur 
wissel van ŉ paar maande tot een 
jaar. ŉ Vis haal asem deur water te 
sluk en dit dan deur die kieue te 
laat gaan. Die kieue absorbeer die 
suurstof uit die water. Die water 
kom dan deur die kieusplete aan 
die kante van die kop.  

Baie visse het ook swemblase. Dit 
laat hulle dryf. Visse het ook ŉ 
streep, wat ons ŉ sylyn noem, op 
beide kante van hul liggame. Dit 
help die vis om enige verandering 
van druk in die water te voel  en 
hulle luister hiermee.  

Van die mees algemene vissoorte 
wat ons eet, is sardyne, makriel, 
harders, geelbek en snoek.  

Wetenskaplikes weet reeds baie 
omtrent visse, maar daar is ook nog 
baie om te leer. Byvoorbeeld: 
Slaap visse? Word visse baie oud?  

Jy kan of ŉ eie tuiste vir visse maak 
deur ŉ akwarium te bou of om een 
te koop. Ten eerste het jy ŉ vistenk 
nodig. Bedek die bodem met 
skoon sand en plaas ŉ paar klippe 

en skulpe op die sand. Plaas ook ŉ 
paar waterplante in die glasbak. 
Water uit ŉ poel of stroompie kan 
vir die bak gebruik word. Indien jy 
gewone kraanwater gebruik, moet 
dit oornag in ŉ houer staan. 
Moenie die water direk uit die 
houer in die vistenk gooi nie. Gooi 
dit met ŉ gieter in sodat die water 
met lug kan meng.  

Onthou visse het ook suurstof nodig 
om te kan lewe. Laat die akwarium 
nou vir ŉ dag lank staan. Wanneer 
die water helder is, kan jy jou visse 
insit. Al die visse in jou bak moet 
omtrent dieselfde grootte wees. 
Maak die akwarium met 'n stukkie 
sifdraad toe. Laat dit naby ŉ 
venster staan. Dit het ongeveer 
twee ure sonlig per dag nodig. Jy 
sal ook viskos nodig hê.  

Nou kan jy jou visse bestudeer. Kyk 
hoe hulle beweeg as hulle swem. 
Tel die aantal vinne wat elke vis 
het. Kyk hoeveel keer per dag die 
visse eet en kyk wat doen die 
temperatuur op hulle bewegings. 
Aangepas uit: Basiese 
Wetenskapreek

Mooi so! Gebruik hierdie metode om jou werk 
op te som en dwarsdeur die jaar te gebruik.  
 
Dit sal jou help om te gebruik wat jy reeds 
weet, dit te verbind met wat jy nou besig is om 
te leer en om te soek vir wat jy nodig het om 
te weet! 
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Om gevolgtrekkings te bereik verwys daarna dat inligting 
veronderstellings of afleidings bevat.  Dit beteken dat die inligting 
nooit duidelik uiteengesit word nie.  Skrywers vertel jou dikwels 
meer as wat hulle direk sê. Hulle verskaf wenke of leidrade wat jou 
help om “tussen die lyne te lees.” Deur gebruik te maak van 
hierdie wenke om jou ‘n dieper insig te gee van dit wat jy lees, 
word afleiding genoem. 
 
Wanneer jy afleidings maak, beweeg jy verby die oppervlakkige  
inligting om ander betekenisse wat uit die inligting afgelei kan 
word (en nie verduidelik word nie) raak te sien. Wanneer die 
betekenis van woorde nie duidelik in teksverband verduidelik 
word nie, kan hulle afgelei word, met ander woorde voorgestel 
word of  laat deurskemer.  Wanneer betekenisse voorgestel word 
mag jy afleidings maak. Afleidings is net ‘n groot woord wat 
beteken dat jy tot ‘n gevolgtrekking kom of ‘n uitspraak maak. 
 
Indien jy aflei dat iets gebeur het,kan jy nie die werklike 
gebeurtenis sien, hoor, voel, ruik of proe nie, maar uit dit wat jy 
weet maak dit sin om te dink dat dit gebeur het. Jy maak elke 
dag afleidings. Jy doen dit meestal sonder om te dink.  
Veronderstel jy sit in jou motor by ‘n rooi verkeerslig. Jy hoor bande 
fluit, daarna ‘n harde slag en glas wat breek. Jy kan niks sien nie, 
maar jy lei af dat daar ‘n motorbotsing was.Ons almal ken die 
geluid van fluitende bande en ‘n harde slag. Ons weet dat hierdie 
geluide byna altyd beteken dat daar ‘n motorbotsing was. Maar 
dan kan daar ‘n ander rede voor wees en daarom ook ‘n ander 
veruideliking vir die geluide. Dalk was dit nie ‘n botsing tussen 
twee bewegende voertuie nie. Dalk het ‘n ongelukkige 
bestuurder ‘n geparkeerde motor gestamp.Of dalk het iemand ‘n 
opname gespeel van ‘n botsing. 
 
Om afleidings te maak beteken om die mees voor die 
handliggende verduideliking te kies uit die feite tot jou beskikking. 

Maak afleidings en gevolgtrekkings 
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Om gevolgtrekkings te bereik (afleidings te maak), is jy eintlik besig 
om by die volledige betekenis van dinge uit te kom – wat is 
belangrik, hoekom is dit belangrik, hoe beïnvloed een gebeurtenis 
‘n ander, hoe lei een gebeurtenis tot die volgende.  
Om slegs die feite te kry terwyl jy lees is nie genoeg nie–jy moet 
oordink wat die feite vir jou beteken.
  

Lees die volgende leesstuk. Kyk na die vrae hieronder. Daar kan 
meer as een antwoord wees! 

Die Boom 
Bome is belangrik vir mense se 
gesondheid, hulle maak 
suurstof uit koolstofdioksied. 
Ongelukkig word hulle 
skrikwekkend vinnig afgekap 
en vat baie jare voor hulle 
groot is.  Kan ons nie maar 
almal besluit om bome te 
plant nie, al is dit dan ook vir 
iemand anders om eendag 
die bloeisels, koelte of vrugte 
te geniet? Begin met ŉ projek 
by julle skool. 

Elke graad kan op ŉ sekere 
dag van die jaar by die skool 
ŉ boom plant en dit dan 
versorg. Onthou tog net om 
inheemse bome te 
plant.Uitheemse bome doen 
baie skade. Hulle neem baie 
water op en hulle vermeerder 
baie vinnig. 
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1. Die skrywer veronderstel... 
a. bome is belangrik. 
b. bome vat baie lank voor hulle groot is. 
c. bome kan baie skade doen. 
d. bome neem baie water op. 

 
2. Volgens die leesstuk kan ons aflei dat... 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Is daar enige verdere inligting oor bome waarvan jy weet wat 
die skrywer kon gebruik het om sy idee oor die belangrikheid 
van bome te beskryf? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Studie 
Organiseer vir sukses 

Deur georganiseerd te wees, sal jou help om suksesvol  in jou 
studies te wees. 
 
Antwoord die vrae en kyk of jy dalk hulp nodig het om meer 
georganiseerd te wees.: 
 

Ek...  Ja Nee 
het alles beskikbaar wat my onderwysers 
verwag vir hulle klasse 

  

skryf al my opdragte neer in ‘n 
dagbeplanner. 

  

kyk gereeld na my beplanner vir korttermyn 
en langtermyn opdragte wat afgehandel 
moet word. 

 

 

prioritiseer opdragte betyds.    
het ‘n stil area met allles wat ek nodig het om 
my opdragte af te handel. 

  

het ‘n definitiewe geallokeerde tyd om te 
werk aan opdragte en te studeer. 

  

 
Maak seker dat jy goed voorbereid is. 
  
Volg hierdie wenke:  
 

1. Vind ‘n geskikte plek waar jy opdragte kan afhandel en kan 
studeer. 
 Jy moet gemaklik voel en kan konsentreer. 
 Sit jou selfoon en TV af en verwyder alle ander aandag 

aftrekkers. 
 Hou alles wat jy nodig gaan kry gedurende jou studie 

tyd byderhand. 
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2. In die klas: 
 Maak seker jy het alles wat jy nodig het. 
 Luister met onverdeelde aandag. 
 Vra, vrae. 
 Neem notas. 

 
 
 

3. Na skool: 
 Doen jou huiswerk– dit behoort jou hoogste prioriteit te 

wees. 
 Maak elke dag opsommings. 

 
 
 

4. Beplan jou tyd:   
 
As jy nie jou studie tyd beplan nie kan jy dalk later vind dat jy 
nie voldoende tyd het om voor te berei vir eksamens nie. 
Voorbereiding vir eksamens begin die dag as skool begin. 

 
 Stel ‘n studie skedule op en beraam die tyd wat jy sal nodig 

hê om take af te handel – kies om daarby te hou. 
 Hou ‘n “Om te doen” lys by. 
 Beplan ten opsigte van skedule endoelwitte. 
 Beplan ten minste een uur blokke vir studie. 
 Werk heel eerste aan die moeiliker vakke. 
 Handel een taak af voor jy voortgaan met die volgende 

taak. 
 Wees bedag op onderbrekings soos telefoon oproepe en 

vriende wat onverwags kom kuier. Vra jou familie om vir jou 
boodskappe te neem.  

 Leer om te sê: “NEE” 
 Balanseer jou aktiwiteite, maak genoeg tyd vir familie, 

vriende en ontspanning. 
 Wees voorbereid op die onverwagte en pas jou skedule dan 

aan. 
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Gebruik hierdie tabel om jou aktiwiteite te skeduleer. Maak seker 
jy skeduleer ten minste ‘n uur elke dag vir jou opsommings en 
hersiening. 
 
 
Tyd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 

 

Opsommings 
Lees die eerste en laaste woord in elke leesreël so vinnig as wat jy kan. Soek 
nou die belangrikste woord in elke sin en omkring dit. Onthou om jouself te 
vra: Waaroor gaan dit? 
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Die Kombuis 

Ons kuier graag in ons kombuis. 
Mammie kook ons kos op die groot 
stoof. Soms bak my suster koek in die 
oond. Dit is lekker om die deeg uit te 
eet. Ons melk en koeldrank word in die 
yskas gehou. Ons bêre ook die groente 
en vrugte in die yskas. Die rakke is vol 
houers. Daar is 'n houer vir die suiker. 
een vir die meel en ook vir die rys, 
koffie, tee en sout. Die borde, koppies, 
pierings en glase bly in die kas. Ons 
bêre die messe, vurke en lepels in 'n 
laai. Ons help om die skottelgoed te 
was. Dit kan maklik breek maar ons is 
versigtig. My pa en boetie werk liewer 
in die tuin.  

   

Kyk nou na die verdeelde bladsy diagram 

Wie kuier in die kombuis?                      Ons 

Wat doen mammie? Waar?   Kook kos. Groot stoof. 

Wat doen sussie?     Bak koek. 

Wat bêre ons in die yskas?   Melk, koeldrank/groente en 
vrugte. 

Waar is die houers?    Op die rakke. 

Wat is in die houers?    Suiker, meel, rys, koffie, tee, sout. 

Wat bêre ons in die kas?    Borde, koppies, pierings, glase.  

Wat bêre ons in die laai?    Messe, vurke, lepels. 

Wie help om skottelgoed te was?  Ons. 

Hoekom was ons die skottelgoed 

versigtig?      Dit kan breek. 

Waar werk pa en boetie?   In die tuin. 
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Lees die storie eers deur. Onderstreep nou die 
belangrikste woorde in elke sin. Maak nou jou eie 
verdeelde bladsy soos die voorbeeld op die vorige 
bladsy. 

 

 

DIE POSKANTOOR  

Sarel moet dikwels poskantoor toe 
gaan. Dit is altyd besig daar. Hy moet 
lank wag voor dit sy beurt is. Die klerk 
agter die toonbank bedien hom 
vriendelik. Sarel koop 'n paar seëls. Hy 
moet twee briewe  pos.  Hy  stuur ook 'n 
telegram aan sy neef wat verjaar. Hy 
gee 'n strokie in en ontvang 'n pakkie. 
Sarel het ook 'n boekie waarmee hy 
elke maand vyf rand spaar. Hy wil 
eendag 'n fiets koop. Die posmeester is 
baie  vriendelik. Hy help jou as jy nie 
seker is hoe om al die vorms in te vul 
nie. Voor Jan van Riebeeck, was 'n klip 
die "poskantoor". Die pos wat onder die 
klip gebêre is, is deur die matrose van 'n 
skip geneem en afgelewer. 
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Vraag       Antwoord 
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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. 

 

  


