
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 
stories deur mense, net soos hulle, geskep word!

4. Laat tyd toe vir jou kinders om na die prente te 
kyk en daaroor te gesels, as hulle wil.

5. Help om jou kinders se voorspellingsvaardighede 
te bou deur een of twee keer tydens die lees van 
die storie, vrae soos die volgende te vra: “Wat 
dink julle gaan volgende gebeur?”

6. Help om empatie te ontwikkel terwyl jy lees 
deur af en toe vrae soos die volgende te vra: 
“Ek wonder hoe die kinders gevoel het toe hulle 
gesien het hoe hul monster en Noodle op die 
burgemeester afpyl?”

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 
1 559 730 kinders gelees! In hierdie jaar se storie, 
’n Dag om te onthou, ontmoet ons weer van ons 
geliefde Nal’ibalikarakters. Lees die storie op 
Wêrelddag vir Hardop Lees 2020 hardop vir jou 
kinders, en deel in die opwinding!

saam met Nal'ibali 

Wêrelddag vir  
Hardop Lees

Deel vandag 'n storie!

Wenke vir hardop lees 

Versprei ’n liefde vir stories! Deel 
hierdie storiehulpbron met ander 

of deel dit met iemand wat jy ken.

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.

.

8 voordele van hardop lees

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



ww

Storie deur Lorato Trok
Illustrasies deur Rico
Vertaal deur Anita van Zyl

’n Dag om te onthou

“Maak gou, Neo, ons het nie baie tyd nie!” sê 
Hope en sit haar swaar sak neer. Hope en Josh 
wag vir Neo. Hulle is almal op pad park toe as 
deel van Hope se plan!

Hope het ’n plan begin beraam nadat sy 
die nuwe boek gelees het wat haar ma vir haar 
gekoop het. Dit gaan oor ’n meisie wat dapper 
haar dorpie van ’n vreesaanjaende monster red. 
Hope het die boek so baie geniet dat sy dit binne 
’n dag klaar gelees het, en selfs daardie nag 
van die vreesaanjaende monster gedroom het!

“Ek hoop net jou plan gaan pret wees. 
Hoekom is jy so haastig?” vra Neo vir Hope toe 
hy die voordeur toetrek. Neo het sy gunsteling-
seerowerhoed op en dra ook ’n oogklap.

“Ek weet net so min soos jy, Neo. Hope het 
my net gevra om my vlieër saam te bring park 
toe,” sê Josh en beduie na sy vlieër.

“Vertrou my, julle gaan dit geniet!” sê Hope 
terwyl sy voor haar maats uitstap. Neo en Josh 
volg haar en probeer bybly.

Toe hulle by die park kom, sien hulle die 
burgemeester, met ’n groot skare mense om 
hom. “Wat gaan aan?” vra Josh vir ’n vrou wat 
daar naby staan. 

“Wel, die burgemeester het die afgelope 
maande baie klagtes ontvang omdat daar nie 
genoeg skaduwee in die park is nie,” sê sy. 

“Daarom het hy baie nuwe bome laat aanplant, en 
vandag is hy hier om dit saam met almal te vier.”

“Ag, nee! Die park is te vol vir my plan om te 
werk,” sê Hope teleurgesteld.

“Watter plan?” vra Neo en Josh gelyk en kyk 
na mekaar.

“Onthou julle die storie wat ek gelees het 
van die dapper meisie wat haar dorp gered 
het?” vra Hope. “Wel, ek het gehoop ons 
kan ’n vreesaanjaende monster maak, dit aan 
Josh se vlieër vasbind en dit dan oor die park 
laat vlieg. Maar kyk nou!” sê Hope, en wys 
na die glimlaggende mense wat rondom die 
burgemeester staan.

Neo sien hoe hartseer Hope is. “Blink plan, 
Hope!” sê hy. “Kom ons gaan sit agter daardie 
groot bos. Niemand sal ons daar sien nie.” Josh 
en Hope knik instemmend en kies koers soontoe.

“Josh, gaan soek jy ’n paar stokkies. Neo, 
haal jou seerowerhoed en oogklap af,” gee 
Hope instruksies terwyl sy haar karateklere en ’n 
ballon uit haar sak haal.

Josh vind ’n paar dun stokkies langs ’n 
vullisdrom. Die drie maats gaan sit agter die bos 
en gebruik die tou uit Hope se sak om die stokkies 
in ’n kruisvorm aan mekaar vas te bind vir die 
monster se lyf. Toe blaas Hope die ballon op en 
bind dit daaraan vas vir die monster se kop. 
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Hulle trek Hope se karateklere vir die monster 

aan en sit vir hom Neo se seerowerhoed en 
oogklap op. Josh maak die monster aan sy 
vlieër vas. En toe is hulle gereed!

Die kinders kruip agter die bos weg en laat 
die vlieër se tou afrol. ’n Sterk rukwind trek die 
monster hoog in die lug in op. Hoër en hoër 
vlieg dit op in die lug, al verder van hulle af weg.

Intussen het Bella en haar ma by die park 
aangekom om met Noodle te gaan stap. Toe 
Noodle die monster in die lug sien hang, begin 
hy blaf en trek aan sy leiband. Bella probeer aan 
Noodle se leiband vashou, maar hy trek so hard 
dat sy moet laat los. Daar hardloop Noodle 
deur die park, met Bella en haar ma agterna.

Toe sweef die monster stadig af tot reg bo 
die burgemeester se kop terwyl hy nog besig 
is om sy toespraak te maak! Noodle hardloop 
steeds blaffend agter die monster aan – met 
Bella en haar ma op sy hakke.

Josh trek aan die vlieër se tou en probeer om 
die monster hoër in die lug te laat opvlieg, maar 
dit is te laat. Noodle spring in die lug op om die 
monster te gryp en stamp die burgemeester 
om. Stukkies papier met die burgemeester se 
toespraak daarop waai die park vol, en mense 
begin in alle rigtings hardloop.

Neo, Josh, Hope, Bella en haar ma kom 
vinnig nader om te help. Hulle vind die 
burgemeester op die grond langs die monster, 
met Noodle wat steeds daarvoor blaf. Die 
kinders help om Noodle stil te maak terwyl 
Bella se ma die burgemeester ophelp. 

Toe verduidelik Hope haar plan en hoe dit 
skeefgeloop het. Die burgemeester luister, en 
toe Hope klaar is, kyk hy na haar … en bars 
uit van die lag. “Wel, nou kan jy jou eie storie 
oor ’n vreesaanjaende monster skryf,” stel die 
burgemeester voor.

En selfs al het Hope se plan nie heeltemal 
uitgewerk nie, is dit ’n dag wat hulle almal 
sal onthou!

WÊRELDDAG VIR HARDOP LEES 2020



Hoe om die storie te deel

1. Stel die storie aan die kinders bekend voordat jy 
dit lees. Vra vir hulle: “Het julle al ooit iets gedoen 
wat nie volgens plan verloop het nie? Wat het 
gebeur? Hoe het dit julle laat voel?” Moedig 
hulle aan om hul ervarings met jou te deel.

2. Lees die storie, ’n Dag om te onthou, 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.
•  Ken jy enige ander stories waarin 

vreesaanjaende monsters voorkom? Wat 
gebeur in daardie stories?

•  Wat dink julle van Hope se plan? Moet 
vreesaanjaende monsters noodwendig 
groot wees? Aan watter maniere kan julle 
dink om vreesaanjaende monsters te maak?

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.

Het jy al by Nal’ibali se FUNda Sonke Loyalty Programme aangesluit? 
Gaan na www.nalibali.mobi om vandag ’n lid te word, en verdien 
belonings terwyl jy ander inspireer om te lees. Voltooi ons geletterdheids
uitdaging vir Wêrelddag vir Hardop Lees en verdien punte!

Sedert 2012 werk Nal’ibali saam met verskeie vennote 
in die staat, burgerlike samelewing en besigheid 
om seker te maak elke SuidAfrikaanse kind kry 
geleenthede om lief te raak vir boeke en stories. 
Deur voorspraak, opleiding en leesmateriaal van hoë 
gehalte, help Nal’ibali om ’n nasie van lesers te bou.

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, 
’n Dag om te onthou, vir die kinders lees. Reël 
dat die ouer kinders een of ander tyd gedurende 
die dag vir die jonger kinders lees.
In jou klaskamer: Vra vir die kinders om op 
Wêrelddag vir Hardop Lees hul gunstelingboek 
of storie skool toe te bring. Vra die kinders om 
gedurende elke uur van die dag, of aan die 
einde van elke les, 15 minute lank hierdie boeke 
en stories met ’n maat te deel.
By jou biblioteek of leesklub: Kontak volwassenes 
of tieners wat goed lees, en nooi hulle om op 
Wêrelddag vir Hardop Lees as vrywilligers te 
kom lees. Rig by jou biblioteek of leesklub ’n 
paar areas vir hardop lees in met matte of 
kussings waar klein groepe kinders kan sit. 
Plaas drie of vier storieboeke, en ’n afskrif van 
die storie op bladsye 2 en 3, by elkeen van 
hierdie areas vir hardop lees. Vra die vrywilligers 
om die stories vir die kinders te lees en dan 
met hulle daaroor te gesels. Stel voor dat die 
vrywilligers vrae vra wat die kinders nooi om 
hul idees en opinies oor die stories te deel.

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

Oor Nal’ibali  
Nal’ibali (isiXhosa vir “hier is die storie”) is ’n nasionale 
leesvirgenot veldtog. Dit wil ’n leeskultuur regoor 
SuidAfrika laat vlam vat en vaslê, sodat lees, skryf 
en die deel van stories – in al die SuidAfrikaanse 
tale – deel van die daaglikse lewe word.
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