Deel vandag 'n storie!

Hoe om die storie te deel
1. Stel die storie aan die kinders bekend voordat jy
dit lees. Vra vir hulle: “Het jy al ooit weggeraak?
Hoe het jy gevoel?” Moedig hulle aan om hul
ervarings met jou te deel.
2. Lees die storie, Waar is jy?, op bladsye 2 en 3 vir
die kinders. (Oefen ’n paar keer om dit hardop
te lees voordat jy dit vir die kinders hardop lees.)
Maak die storie lewendig deur met uitdrukking
in jou stem te lees en deur liggaamsgebare te
gebruik terwyl jy lees.
3. Nadat jy die storie gelees het, vra vir die kinders
hierdie vrae.
•		 Dink julle Afrika se ma het weggeraak of is
dit Afrika wat weggeraak het? Waarom dink
julle so?
•		 As julle iemand op ’n besige plek verloor, wat
kan julle doen om hulle te probeer vind? Aan
hoeveel verskillende voorstelle kan julle dink?
4. Moedig die kinders aan om die storie te
interpreteer deur hulle te vra om ’n prent van
hul gunstelingdeel te teken of te verf.

Ander aktiwiteite vir
Wêrelddag vir Hardop Lees
By jou skool: Reël ’n spesiale saalbyeenkoms
om Wêrelddag vir Hardop Lees te vier en laat
een of meer van die personeellede ons storie,
Waar is jy?, vir die kinders lees. Reël dat die
ouer kinders een of ander tyd gedurende die
dag vir die jonger kinders lees.
In jou klaskamer: Vind iets om as ’n klanksein te gebruik, soos ’n trom of ’n plastiekbottel
vol droëbone. Wanneer die kinders op 1 Februarie
gedurende die dag dié geluid hoor, moet hulle
ophou met dit waarmee hulle besig is, en
luister terwyl jy ’n ander storie (of ’n hoofstuk uit
’n roman) vir hulle voorlees.
By jou biblioteek of leesklub: Maak plakkate
vir Wêrelddag vir Hardop Lees 2019. Laat
die kinders letters of woorde en prente uit
tydskrifte en koerante knip, prente teken en
hul eie woorde skryf. Moedig hulle aan om
slagspreuke op te maak wat grootmense
aanmoedig om vir kinders te lees, en om dan
hul slagspreuke op hul plakkate te gebruik.

Wêrelddag vir
Hardop Lees saam met Nal’ibali

Om op Wêrelddag vir Hardop Lees hardop vir kinders te lees, wys ons toewyding tot die
krag van geletterdheid, en is ’n baie praktiese manier om vir almal te wys dat ons dink
lees is belangrik!
Sedert 2013 bring Nal’ibali vir jou ’n spesiale
storie om Wêrelddag vir Hardop Lees te vier.
Verlede jaar is die storie op een dag vir meer
as een miljoen kinders gelees. In hierdie jaar
se storie, Waar is jy?, ontmoet ons van ons
geliefde Nal’ibali-karakters. Die storie is deur
die bekroonde kinderboekskrywer, Ann Walton,
geskryf en deur die strokiesprentkunstenaar,
Rico geïllustreer. Lees dit hierdie Wêrelddag vir
Hardop Lees, 1 Februarie 2019, vir die kinders in
jou lewe, en deel in die opwinding!

Wenke vir hardop lees

1. Hardop lees is altyd ’n opvoering! Gebruik jou
stem om die atmosfeer te skep.
2. Indien jy vir ’n groep kinders lees, oefen ’n paar
keer om die storie hardop te lees voordat jy dit
vir hulle lees.
3. Begin deur die naam van die skrywer en
illustreerder te lees sodat jou kinders besef dat
Stuur vir ons foto’s van jul viering van Wêrelddag vir Hardop Lees. Stuur
boeke deur mense, net soos hulle, geskep word!
dit per e-pos aan info@nalibali.org of deel dit op ons Facebook-blad!
4. Laat tyd toe vir jou kinders om na die prente te
AFRIKAANS kyk en daaroor te gesels, as hulle wil.
5. Help om jou kinders se voorspellingsvaardighede
Oor Nal’ibali
te bou deur een of twee keer tydens die lees van
Nal’ibali (isiXhosa vir “hier is die storie”) is ’n nasionale Sedert 2012 werk Nal’ibali saam met verskeie vennote
die storie, vrae soos die volgende te vra: “Wat
lees-vir-genot veldtog. Dit wil ’n leeskultuur regoor
in die staat, burgerlike samelewing en besigheid
dink julle gaan volgende gebeur?”
Suid-Afrika laat vlam vat en vaslê, sodat lees, skryf en om seker te maak elke Suid-Afrikaanse kind kry
6. Help om empatie te ontwikkel terwyl jy lees deur
die deel van stories – in al die Suid-Afrikaanse tale –
geleenthede om lief te raak vir boeke en stories.
af en toe vrae soos die volgende te vra:
deel van die daaglikse lewe word.
Deur voorspraak, opleiding en leesmateriaal van hoë
“Ek wonder hoe Afrika gevoel het.”
gehalte, help Nal’ibali om ’n nasie van lesers te bou.

Nal’ibali is hier om jou te motiveer en te ondersteun. Skakel ons inbelsentrum
by 02 11 80 40 80, of kontak ons op een van die volgende maniere:
AFRIKAANS

Versprei ’n liefde vir stories!
Deel hierdie storiehulpbron
met ander of deel dit met
iemand wat jy ken.

8 voordele van hardop lees
As jy vir jou kinders hardop lees:
wys jy hulle dat jy waarde heg aan boeke
en lees.
gee dit julle dinge om oor te gesels.
bou dit ’n band tussen julle.
stel dit hulle in staat om lees as ’n
bevredigende aktiwiteit te ervaar.
motiveer dit hulle om self te leer lees,
en om dan aan te hou lees.
wys jy hulle hoe ons lees, en hoe
boeke werk.
laat jy hulle stories geniet wat bo hul
huidige leesvermoë is.
ontwikkel jy hulle verbeelding,
woordeskat en taalvermoëns.

Hoe om betrokke te raak
Gaan na www.nalibali.org of www.nalibali.mobi
om jou gesin, leesklub of skool in te skryf en
help om hierdie die grootste byeenkoms ooit vir
Wêrelddag vir Hardop Lees in Suid-Afrika te maak!

Waar is jy?
Storie deur Ann Walton
Illustrasies deur Rico
Vertaal deur Anita van Zyl
“Ons gaan winkels toe! Ons gaan winkels toe!”
Afrika spring op en af voor Dintle. Sy mamma,
Mme wa Afrika, glimlag vir hom en Dintle klap
haar handjies.
“Ja,” sê Mme wa Afrika, “trek gou jou
skoene aan. Ons moet gou maak. Ons moet
nog tot by die bushalte stap.”
By die bushalte is daar baie mense wat
vir die bus wag. En toe hulle almal in die
bus is, sit hulle styf teen mekaar vasgedruk.
Mme wa Afrika tel vir Dintle op haar skoot.
Toe gaan sit ’n vrou langs haar. Afrika sit aan
die ander kant van sy ma, reg teen die venster
vasgedruk. Maar hy gee glad nie om nie, want
dit beteken hy kan by die venster uitkyk.

Uiteindelik roep die busbestuurder:
“Laaste halte!”
“Komaan, Afrika. Dis waar ons afklim,” sê sy ma.
Toe hulle al drie van die bus af is, maak
Mme wa Afrika vir Dintle op haar rug vas. “Bly
naby my,” sê sy vir Afrika. “Hierdie mark is ’n
baie besige plek.”
Dis omtrent besig. Daar is mense wat sakke
dra en trollies vol inkopies stoot. Daar is ook ’n
vrou wat haar inkopies op haar kop balanseer.
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“Joe!” sê Afrika, baie beïndruk. “Wat’s
jou naam?”
“Ek’s Asanda,” sê sy.
“Ek’s Afrika. Hoe het jy geleer om dit te
doen?” vra Afrika.
“Ek het eers probeer om met boeke op my
kop rond te loop,” sê sy. “Jy moet jou kop stil
hou wanneer jy loop.” Sy sit die koeldrankbottel
weer op Afrika se kop. “Stap nou stadig, met
jou neus in die lug, soos ’n prins.”
Afrika stap baie stadig om Asanda, en hou sy
kop stil, met sy neus in die lug. En die bottel bly
op sy kop!
“Kyk, Ma! Kyk na my …” sê Afrika, maar
hy kan nie sy ma sien nie! Iemand stamp teen
Afrika en die koeldrankbottel val van sy kop af.
Maar hy het van die bottel vergeet – hy wil weet
waar sy ma is!
“Mamma, waar’s jy?” roep hy. Daar’s geen
antwoord nie. “Mamma!” roep hy effens harder.
Nog steeds geen antwoord nie.
“My ma het afgedwaal!” sê Afrika vir Asanda.
“Ons was op pad na die boekstalletjie op die
hoek, maar nou is sy weg!”
“Ek is ook op pad na die boekstalletjie toe!
Ek gaan ’n storieboek koop met die geld wat ek
gespaar het. Dalk is jou ma by die boekstalletjie.
Kom ons gaan soek haar!” stel Asanda voor.
Saam stap Asanda en Afrika deur die skare
mense. Skielik hoor Afrika sy naam! “Afrika!
Afrika! Waar is jy?”

“Kan jy dit doen, Mamma?” vra Afrika vir
sy ma.
“Wat doen?” vra Mme wa Afrika.
“Goed op jou kop ronddra, soos daardie
vrou,” sê Afrika.
“Natuurlik kan ek. Dis maklik,” sê sy ma.
Afrika kyk hoe die vrou wegstap tot sy in
die skare mense tussen die stalletjies van die
mark verdwyn.
“Ek’s seker ek kan ook goed op my kop
dra!” sê Afrika vir homself. Hy sien ’n leë
plastiekkoeldrankbottel op die grond. Hy tel
dit op en sit dit op sy kop, maar hy moet dit
vashou, want dit bly afval.
“Eish!” sê ’n meisie
reg langs hom.
“Ek sal jou wys
hoe om dit te
“Dis my ma se stem,” sê Afrika. “Siestog,
doen!” Sy vat die
sy’t
verdwaal! Ek kan hoor sy’s ontsteld. Dit
koeldrankbottel,
klink of sy naby die boekstalletjie is. Kom ons
sit dit op haar
hardloop, Asanda!”
kop, en met
Die twee kinders hardloop saam tot by die
haar neus in die
boekstalletjie,
en daar, reg voor die stalletjie, staan
lug, stap sy om
AFRIKAANS
Mme wa Afrika en Dintle. Mamma maak haar arms
Afrika soos ’n
oop en Afrika hardloop reguit in haar arms in.
trotse prinses.

“Hallo, Mamma, is als reg?” vra Afrika.
“Jy hoef nie meer bekommerd te wees nie,
ons het jou en Dintle nou gekry. Julle is nie
meer verdwaal nie.”
Dintle is baie bly om haar ouboet te sien.
Afrika buk af en gee haar ’n drukkie.
“Mamma, dit is Asanda, my nuwe maat,”
sê Afrika. “Sy het my geleer hoe om ’n
koeldrankbottel op my kop te balanseer.
Sy wil ’n boek koop.”
“Hallo, Asanda, gaaf om
jou te ontmoet,” sê
Mme wa Afrika
met ’n glimlag.
“Kom ons kyk
deur die boeke
en kyk wat
ons kan kry!
Afrika, onthou
jy wou mos
geleer het
hoe om ’n
voëlhok te
bou.” Hulle
kyk na die
boeke en
Mamma vind
een wat wys hoe
om verskillende goed
uit hout te maak.
“Kan ek dit asseblief kry?” vra Afrika vir sy ma.
“Ja, as jy dit graag wil hê,” sê Mamma.
Toe is dit tyd om te gaan. “Kyk, Asanda!
Ek gaan my boek op my kop huis toe dra!” sê
Afrika, en balanseer sy nuwe boek op sy kop.
“Onthou om met jou neus in die lug te loop,
soos ’n prins!” lag Asanda.

