
 ’n vampier of ’n weerwolf wil ontmoet?

 ’n draak of ’n weerwolf as troeteldier

hê?

 vampiertande of ’n stert hê?

 wil kan vlieg of vuur spoeg?

 ’n weerwolf of ’n draak se tande borsel?

 deur een weerwolf of vyf zombies 

gejaag word?

 rooi of geel tekkies in plaas van 

skoolskoene dra?

 ’n vampier of ’n weerwolf wees?

 teen ’n weerwolf resies hardloop of teen 

’n meermin gala swem?

 ’n stert of skubbe hê?

 ’n groen tong of rooi oë hê?

 ’n draak of ’n weerwolf se tjorts van julle

grasperk moet optel?

 ’n draak of ’n vampier se asem ruik?

 ’n dag lank soos ’n weerwolf tjank of 

soos ’n muis piep?

 ’n draakeier of ’n dinosouruseier wil

optel?

Sal jy eerder … ?



Lees vir jou

troeteldier

Lees weer jou

gunstelingboek
Lees in die maanlig

Lees ’n boek met ’n 

seun as hoofkarakter
Staan en lees

Lees in ’n 

weerwolfstem

Lees vir

40 minute
Lees buite

Lees onder

’n kombers

Lees ’n boek wat 

vanjaar gepubliseer is

Lees ’n 

nie-fiksie boek
Lees op die toilet

Lees die eerste boek

in ’n reeks

Lees vir iemand wat 

jonger is as jy

Lees onder

’n boom

Lees op 

’n Vrydag
Lees hardop

Lees terwyl

jy ontbyt eet
Lees in ’n fluisterstem

Lees ’n boek wat 

iemand anders vir jou

gekies het

Lees ’n rympieboek Lees in die bad Lees in jou pajamas
Lees 3 boeke deur

dieselfde skrywer

ROOI TEKKIE 
LEESMARATHON

Hoe werk dit?

As jy 5 blokkies in ’n ry kan inkleur
(horisontaal, vertikaal of diagonaal),
verdien jy ’n _________________________.

Die middelste blokkie is ’n bonusblokkie.



Skryf ’n storie

Opdrag: Kies een van die volgende onderwerpe en skryf ’n opstel van ongeveer
_________ woorde. Onthou, ’n opstel moet ’n titel, inleiding, liggaam en slot hê:

Titel Kies ’n naam vir jou storie.
Eerste pragraaf Die inleiding is die begin van jou storie waarin jy die 

onderwerp bekendstel.  
Paragraaf 2-3 Die liggaam is die middelste gedeelte van die opstel

waarin jy die storie in meer detail moet vertel. 
Laaste paragraaf Die slot is die einde van die storie en moet die 

hoogtepunt van jou opstel wees. Probeer om ’n 
verrassende einde te skryf.

1. My troetelweerwolf
• Wat sal gebeur jy ’n weerwolf as troeteldier het?
• Hoe lyk jou weerwolf?
• Wat is jou weerwolf se naam?
• Wat sal jy hom voer en hoe sal jy hom versorg?
• Wat sal gebeur as hy ’n dag saam met jou skool toe gaan?

2. Dit is nie net ’n gewone draak nie, as hierdie draak sy bek oopmaak …
• Wat maak die draak anders as gewone drake?
• Hoe voel die draak hieroor? En die ander drake?
• Wat gebeur met hierdie draak?


