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FLIXIES
Die Flixies-stories is 

geskryf om twee kritieke 
krisisse aan te spreek:

Ten einde noodsaaklike en kritieke begripsvaardighede 
te ontwikkel, word sewe denkvaardighede 
bekendgestel en stelselmatig regdeur die Flixies-reeks 
toegepas. Drie opeenvolgende stories word gebruik 
om elk van die denkvaardighede aan te leer.

geskryf om twee kritieke 
krisisse aan te spreek:

‘n 
OmgewingskrisisOmgewingskrisis

‘n 
Geletterd-
heidskrisisheidskrisis

ons het ‘n geslag 
wat nie wil of 
kan lees nie

ons planeet is in die 
moeilikheid en jong lesers 
moet bewus gemaak word 

van biodiversiteit en ons 
verantwoordelikheid om 
vir die gehalte van lewe 
op die aarde voorsiening 

te maak

Die Geleidelike Vrystelling 
van Verantwoordelikheid

Die onderrigstrategie wat gebruik word om leesbegrip te bevorder  
is die geleidelike vrystelling van verantwoordelikheid. 

krisisse aan te spreek:krisisse aan te spreek:

‘n 

geskryf om twee kritieke geskryf om twee kritieke 

‘n 
Omgewingskrisis

‘n 
Omgewingskrisis

‘n 
OmgewingskrisisOmgewingskrisis

moeilikheid en jong lesers 
moet bewus gemaak word 

is die geleidelike vrystelling van verantwoordelikheid. is die geleidelike vrystelling van verantwoordelikheid. 

Ek  
doen,  

jy help
dan word jong 
lesers genooi 

om te help

Jy doen, 
ek kyk

en dan oefen hulle 
die strategie en 
die onderwyser 

help

totdat hulle dit 
spontaan en 

onafhanklik kan 
toepas.

Tydens hierdie  
proses word die  

begripstrategie deur  
die onderwyser  

toegepas, terwyl  
die lesers volg

Ek doen,  
jy kyk

Ek 

Tydens hierdie 
proses word die 

begripstrategie deur 
die onderwyser 

die onderwyser 
help

totdat hulle dit totdat hulle dit jy helpjy help
dan word jong 
jy help

dan word jong 
jy help
lesers genooi 

help

onafhanklik kan 

Graad
4+

vraagstelling

visualisering

a� eiding

ko
nneksies maak
opsomming

voorspelling

opklaring



REEKS A
RUIMTESKIP AARDE

Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Facto en die Flixies
Facto het die Flixies ontdek! Hy “luister in” na hulle gesprekke 
en so leer hy meer van ons aarde en die natuur. Lees in hierdie 
storie meer oor die Flixies, waar hulle woon en hoe Facto hulle 
ontdek het...

Facto enFacto en
die Flixiesdie Flixies
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Ruimteskip Aarde
Die aarde is soos 'n ruimteskip saam met al die ander planete 
in die ruimte op reis. Die groot verskil tussen planeet Aarde en 
die ander planete is dat ons planeet in die ruimte duisende 
vorme van lewe saamdra. Flex verduidelik vir die Flixies van die 
bane waarin die planete om die son wentel en hoe die vorm 
van hierdie bane sorg dat ons verskillende seisoene het waarin 
die plante kan rus en kan groei. 

Die Flixies sing:       
“...as ons nie tol nie
dan kan ons gou voel
ons magies word warm,
maar ons boudjies bly koel.

In die nag dan rus ons,
want dis donker en stil;
in die dag dan werk ons
en doen wat ons wil.”

RuimteskipRuimteskip
AardeAarde
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VISUALISERING 
Om te visualiseer is die vermoë om ‘n denkbeeld te vorm van iets was nie gesien word nie, maar 
wat in die verbeelding sigbaar is. Dit is ‘n kognitiewe strategie wat ons onbewustelik in verskillende 
situasies toepas. Die leser verwys na alles wat hy of sy weet of verstaan, ten einde betekenis uit die 
teks te skep. 

Visualisering stel die leser dus in staat om ‘n persoonlike, unieke betekenis en begrip van die teks te 
ontwikkel.

VRAAGSTELLING 
Leerders wat spontaan vrae vra terwyl hulle lees, raak betrokke by die teks, lees aandagtig, met 
beter begrip, en het ‘n konstante sin van verwagting en afwagting. Hierdie soort bevraagtekening 
bring die ander denkvaardighede na vore, wat dit vir die leser moontlik maak om

	 	afleidings	en	gevolgtrekkings	te	maak
 op die relevante inligting te fokus
 konneksies te maak
 inligting op te som en te integreer
 te visualiseer en na te dink.

Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Grond is goud
Die Flixies vertel van een van die belangrikste natuurlike 
hulpbronne, naamlik grond. Hulle gesels oor die waarde van 
grond vir plante, diere en mense, maar hulle is ook baie 
bekommerd...

Al is die aarde so groot en al word dit met grond bedek, is 
daar eintlik maar bitter min grond waarin plante kan groei en 
wat bewerk kan word vir gewasse wat mense nodig het vir 
voedsel. Flex gebruik 'n bessie om hierdie kwessie aan die 
Flixies te verduidelik.   

Grond
is goud

Grond
is goud
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Water, wonderlike water
Facto luister wat die Flixies te sê het oor water en hy hoor dat 
dit 'n wonderstof is! Geen lewe soos ons dit ken is moontlik 
sonder water nie. Dit is 'n wonderlike oplosmiddel, wat beteken 
dat die plante en diere se kos eers daarin moet oplos voordat 
dit deel van die plant of dier se liggaam kan word. Dit is ook 'n 
was- en spoelmiddel en dit koel af. Ons voorraad vars water 
wat bruikbaar is, is baie beperk en die Flixies verduidelik 
hoekom.      
 

Water,
wonderlike

water
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3

vraagstelling

visualisering
Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Wie ry saam?
Alles wat op Aarde lewe, is ‘ruimteskip’ Aarde se bemanning 
en nie passasiers wat net kan saamry nie... 

Ons leer dat plante en diere en mense elkeen, hoe klein of 
hoe groot ookal, 'n spesifieke nis ('n plek en 'n werkie) het om 
die aarde meer leefbaar te maak vir alles wat moet lewe. Die 
Flixies leer ook die lewensiklus van vleiseters, planteters en 
ontbinders! 

Wie ryWie ry
saam?saam?
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwor-
tels onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is 
om hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Die aarde in die ruimte
Die Flixies (en natuurlik Facto) hoor hoe slim en wonderlik 
'ruimteskip' Aarde gebou is en in die ruimte geplaas is sodat 
lewe hier moontlik is. Hulle leer dat die aarde presies die regte 
afstand van die son is en dus die regte temperatuur het om 
lewe te onderhou – dus nie te warm nie en nie te koud nie. 

Die Flixies sing: 
“Ons ruimteskip het alles 

ons vra nie vir meer – 
ons het warmte, grond en water

en ons het 'n atmosfeer!”

Die aarde in
die ruimte
Die aarde in
die ruimte
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Name en nisse
Die Flixies leer vir ons een van hulle belangrikste geheime: 
verskeidenheid. So leer ons wat die woord biodiversiteit 
beteken en hoekom dit so belangrik is dat ons dit moet 
verstaan. Facto leer van die baie verskillende soorte plante en 
diere op Aarde en dat elkeen wat ontdek word, 'n naam moet 
kry. Ouma Flox verras die Flixies met 'n spesiale stuk 
borduurwerk...

Name en
nisse

Name en
nisse
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Die Flixies sien groen
Facto hoor interessante stories van groen plante - Ruimteskip 
Aarde se lugversorgers - wat sorg dat daar genoeg suurstof in 
die atmosfeer is en dat 'n ander giftige gas, kooldioksied, 
verwyder word. Hy leer by die Flixies van hoe plante ontwikkel 
het vanaf klein, byna onsigbare mosplantjies, tot die reuse 
bome wat ons oral sien. 

“Plante is die aarde
se kosbaarste besitting;

dis regtig ons beste wapen
teen die aarde se verhitting.” 

Die FlixiesDie Flixies
sien groensien groen
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AFLEIDING 
Ervare	en	vaardige	lesers	“lees	tussen	die	lyne”,	m.a.w.	hulle	maak	afleidings	oor	wat	die	betekenis	
kan wees, maar wat nie noodwendig in die teks verskyn nie. Hulle dink oor

Hierdie	strategie	van	afleidings	maak	terwyl	jy	lees	en	dit	te	toets	
aan inligting wat mag volg, hou die leser betrokke by die leesproses 
en in staat om die gebeure in hulle verbeelding te sien. 

  wat die skrywer miskien bedoel
  wat moontlik deur die skrywer se woordkeuse bedoel word
 uitdrukkings
 taalkeuse
 visuele teks.

KONNEKSIES MAAK 
Om konneksies te maak is ‘n kognitiewe strategie wat dit vir lesers moontlik maak om te leer van en 
te groei deur die nuwe inligting wat hulle teëkom. 

Lesers wat konneksies maak terwyl hulle lees, maak die oppervlakkige woorde en letters lewend. 
Die konneksies wat lesers maak, verbind die nuwe inligting aan individuele vorige ervarings en 
vooraf kennis, en skep dus ‘n ryker betekenis. 

In die letterkunde differensieer lesers meestal tussen drie tipes konneksies:

 teks-met-self
  teks-met-teks
  teks-met-wêreld.

REEKS B
ALMAL HET ‘N NAAM,  

‘N FAMILIE EN ‘N STORIE

a� eiding

ko
nneksies maak

Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwor-
tels onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is 
om hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Die plante gaan land toe
Die eerste groen plante het in water geleef. Omdat 
toestande op land baie anders is as in water, sou die oudste 
plante eenvoudig uitdroog en nie kon regop bly sonder die 
ondersteuning wat water bied nie. Facto leer hoe plante 
ontwikkel het sodat hulle, hulle op land kon vestig en watter 
plante op die ou end suksesvol was en oral op land begin 
groei het...

Die plante
gaan land toe

Die plante
gaan land toe
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Sorg vir die aarde
Ons vriende, die Flixies, leer hoe belangrik die wisselwerking 
tussen plante en diere is en hoe plante, soos hulle oor die 
aarde versprei, ook dien om grond met hulle wortels aan die 
aarde “vas te plak”. 

By blomplante is dit veral voortplanting wat baie slim ontwikkel 
is en die Flixies is baie beïndruk deur die maniere waarop 
plante hul saad versprei.  

Sorg vir
die aarde

Sorg vir
die aarde
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Die diere kom help
Gewerweldes en ongewerweldes! Sakdiere, stekelvelle, 
weekdiere en wurms! Facto vind uit dat daar hoofsaaklik twee 
groot groepe diere is – diere met geraamtes van been of 
kraakbeen en diere wat daarsonder is. Van laasgenoemde 
groep woon die eenvoudigstes in die water en ons vind uit 
hoekom dit so voordelig is om in die water te woon... 

Die diere
kom help
Die diere
kom help
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om 'n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van 'n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Hier kom die goggas
Wie was die suksesvolste groep in die ganse diereryk? Facto 
vind uit waaraan geleedpotiges se sukses toegeskryf kan word 
en hoekom hulle as die eerste egte landdiere beskou word. 
Die Flixies speel 'n raaiselspeletjie oor goggas en gesels ook 
onder mekaar oor skaaldiere, veelpotiges, spinnekoppe en 
skerpioene en oor die eerste diere wat kon vlieg – insekte! 

Hier kom
die goggas

Hier kom
die goggas
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OPSOMMING 
Die vermoë om op te som terwyl ‘n mens lees, is slegs moontlik indien die 
leser leer om te fokus op die essensie en besluit watter inligting belangrik is. 
Die leser wat opsom terwyl hy of sy lees, bou kort rusperiodes in ten einde te 
verteer wat hy of sy gelees het, te kies wat nodig is om die teks te verstaan, 
en kan die essensie in sy of haar eie woorde oorvertel.

VOORSPELLING 
Ervare lesers wat bewustelik betrokke is by die teks, leer uit ervaring om hulle vooraf kennis asook 
moontlike teksleidrade te gebruik ten einde die konteks van die teks te antisipeer terwyl hulle lees, 
of selfs voordat hulle lees. Vooraf kennis sluit in:

Jong, ontwikkelende lesers moet geleer word om die meer subtiele leidrade in die teks raak te 
sien en om hierdie leidrade te kombineer met hul eie agtergrondkennis ten einde betekenisvolle 
voorspellings te maak.

	 	woordeskat	en	taal	wat	met	‘n	spesifieke	tema	of	begrip	geassosieer	word
  kennis van ‘n teks se organisasie en struktuur 
  moontlike kennis van die skrywer se styl 
  of enige ander konneksies wat kan help om logiese voorspellings te maak.

Die vermoë om op te som terwyl ‘n mens lees, is slegs moontlik indien die 
 en besluit watter inligting belangrik is. 

Die leser wat opsom terwyl hy of sy lees, bou kort rusperiodes in ten einde te 
verteer wat hy of sy gelees het, te kies wat nodig is om die teks te verstaan, 

REEKS C
DIE STORIES VAN DIE 

GROTER DIERE

opsomming

voorspelling
Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Dit sukkel maar op land
Kwax gesels met Frikkie Vleipadda wat vir hom sy familie- 
geskiedenis vertel. Hy vertel vir Kwax dat die oeroue amfibieë- 
voorvaders groot en lomp was en gesukkel het om op land te 
beweeg en te lewe. Die interessante deel van amfibieë is dat 
hulle nog nie eiers met doppe ontwikkel het nie. Hulle gaan 
dus terug water toe om hulle eiers daar te lê en wanneer die 
eiers uitbroei, kom daar vissies uit! 

“Vandag is die storie
van ’n groot avontuur,
hoe viervoetige diere 
die straf moes verduur...

om uit die water
die land aan te durf,
want daar droog als uit
en die vel word gou skurf.”

Dit sukkel
maar op

land
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Die koms van die groot diere
Die Flixies hoor in hierdie storie wat die werweldiere se 
wenresep was – ’n skelet binne-in die liggaam, wat van been 
en kraakbeen gemaak is, waaraan spiere kon vasheg. 
Werweldiere het unieke eienskappe gehad wat hulle 
aanpasbaar op land gemaak het en sodoende is talle nisse 
gevul wat die land nog verder vir ander lewensvorme 
oopgemaak het!

“Ons hou 'n groot partytjie,
ons het baie om te vier,
ons is opgewonde oor –

die koms van die werweldier!”            

Die koms
van die groot

diere
van die groot
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Die waters wemel
Oupa Flex vertel ’n baie interessante storie oor die eerste 
werweldiere, visse, en hoe dit gekom het dat hulle uitbeweeg 
het land toe. Wetenskaplikes het natuurlik geraai hoe die 
eerste ou lomp visse wat uit die water kon kruip en die lewe op 
land kon verken, moes gelyk het. Daar is later fossiele gevind 
om hierdie raaiskote van wetenskaplikes te ondersteun – 
fossiele van reuse lobvinvisse, waarvan die vinne amper soos 
primitiewe bene gelyk het! 

“Wonderlike visse
swem oral in die water,

hul's die eerste werweldiere
reptiele kom eers later.”

Die waters
wemel

Die waters
wemel
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwor-
tels onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is 
om hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Iets steek kop uit
Die Flixies het sommer baie pret waar hulle in die vleiland 
bymekaarkom. Kwax en Crox, die twee water-Flixies, speel 
toneel en maak asof hulle van die heel oudste lobvinvisse is 
wat hulle koppe uit die water steek. Hulle kruip in die 
modderwater rond en wonder hoe dit moet wees om op land 
te lewe. So leer die Flixies van al die probleme wat 
werweldiere moontlik mee te doen gekry het met die 
oorgang van water- na landlewe...
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Groot voete op droë grond
Oupa Flex en Dux is aan die woord en vertel van reptiele, soort 
vir soort. Flex vertel hoe primitiewe werweldiere uiteindelik 
geskik genoeg was om landlewe baas te raak. Sekere 
afstammelinge van die amfibieë het die nodige eienskappe 
gehad wat juis dit moontlik gemaak het!

Groot voete
op droë
grond
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Vere en vlerke, pote en pelse die land vol
Facto lê en droom in ’n knus holte tussen die wortels van die 
Wonderboom. Hy wag op die Flixies om te hoor van die laaste 
groepe wat landlewe suksesvol kon baasraak – die voëls en 
die soogdiere...en hy kan nie glo wat hy alles by die Flixies 
hoor nie!

“Voëls en soogdiere
is so spesiaal,

oor hulle vertel ons
ons mooiste verhaal...”

pote en pelse
die land

vol

 Vere en vlerke,
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OPKLARING 
Om iets te verklaar, is ‘n komplekse proses wat dit vir die leser moontlik maak om dadelik te 
weet wanneer en waar daar ‘n onderbreking in leesbegrip is, en wat gedoen moet word 
om dit (die gebrek aan verstaan) reg te stel. Dit behels dus die vermoë om deurlopend te 
kontroleer	of	jy	verstaan	wat	jy	lees	en	om	regstellende strategieë (‘strategieë wat betekenis 
bewaar’) in plek te hê wanneer dit nodig is.

INTEGREER TOEPASSINGS 
In die laaste vier boekies word al die denkvaardighede 
geïntegreer, en word leerders geleer hoe om die mees 
doeltreffende vaardigheid te gebruik om begrip te verbeter. 

Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Agt groot biome
Facto vind uit hoe die derduisende soorte plante en diere oor 
die verskillende aardrykskundige streke in Suid-Afrika versprei is.  
Dis amper soos reuse tuine met verskillende spesies wat daarby 
aanpas. Die Flixies is opgewonde oor die wonderlike 
biodiversiteit van Suid-Afrika en hulle dink dis 'n wêreldrekord as 
jy in ag neem dat Suid-Afrika maar net 'n klein landjie is!

“...ons diversiteit
lê in ons streke en tuine,

ons berge en vlaktes
en strande en duine...”

Agt
groot
biome
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwor-
tels onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is 
om hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Biodiversiteit in gevaar
Facto en sy ouers kuier nog steeds by die see. Hy is baie 
ontsteld as hy op rotspoele afkom wat erg besoedel is. Hy kry 
weer die Flixies daar naby die see, waar hulle praat oor hoe 
biodiversiteit bedreig word deur wat mense doen. Hy besef 
dat dit net mense is wat ander vorme van lewe bedreig en as 
biodiversiteit bedreig word, beteken dit dat die aarde nie kan 
funksioneer soos dit moet nie. Hy hoor van die gevaartekens 
wat ons in die gesig staar en hy wonder hoe lank dit nog sal 
neem voordat mense Ruimteskip Aarde en al sy bemanning 
so erg verniel dat dit net so droog en sonder lewe soos Mars of 
Jupiter sal wees!

Biodiversiteit
in gevaar
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REEKS D
RUIMTESKIP AARDE 
LEEF EN LAAT LEEF

opklaring
Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Dit wemel en woel op Ruimteskip Aarde
Die Flixies maak kennis met ’n nuwe begrip – biodiversiteit – die 
verskeidenheid van alle vorme van lewe. Hoekom moet daar 
so baie soorte wees? Is al hierdie vorme van lewe nodig? Sou 
Ruimteskip Aarde nie net so goed gewerk het as daar net 'n 
paar soorte superdiere en superplante op Aarde geleef het 
nie?

Dux vertel vir Blox dat daar eenhonderdmiljoen verskillende 
soorte plante en diere bestaan waaraan mense al name 
gegee het – en dan is daar nog plekke op Aarde waar daar 
heel waarskynlik soorte leef wat nog ontdek en beskryf moet 
word! Facto kan nie wag om meer hieroor uit te vind nie... 

Dit wemel
en woel op
Ruimteskip

Aarde

Dit wemel
en woel op
Ruimteskip

Aarde
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A19-A25 Voorblad.pdf   1   21/11/2016   20:13

www.juta.co.za

Dit wemel en woel op ruimpteskip aarde.indd   1 22/11/2016   09:48

Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Die dinkskrum: Hoekom so baie soorte?
Die Flixies kom by die see bymekaar omdat daar so baie 
verskillende soorte plante en diere langs die kuslyn is. Hulle hou 
’n dinkskrum om die verskillende redes te bespreek waarom 
biodiversiteit so belangrik is en maak dan plakkate uit blare en 
skulpe om dit wat hulle geleer het met ander te deel.

“Wanneer Flixies saamdink
gebeur dinge, sowaar.

Kom ons dink oor die redes
waarom ons moet bewaar...”    

Die
dinkskrum

    Hoekom so
   baie soorte?
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Die mooiste van almal
Facto hoor by die Flixies van 'n smal strokie land naby die kus 
van Wes- en Suid-Kaapland waar die merkwaardigste bioom in 
die hele wêreld voorkom. Dis ’n bioom wat so spesiaal en 
eiesoortig is dat dit as een van die sewe Plantkoninkryke van 
die wêreld beskou word. Ouma Flox maak vir die Flixies 
spesiale reënboogsosaties om aan te peusel terwyl hulle 
aandagtig luister na die storie van die Kaapse Fynbostuin!

“Vertel ons tog meer
van die Fynbosstreek

tussen berge en klowe
tot waar branders breek.”

Die mooisteDie mooiste
van almalvan almal
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Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Klein, klam biome
Kwax is die vleiland-spesialis, want dis die plek waar hy die 
graagste sy tyd deurbring. Hy vertel van 'n groot verskeiden-
heid plante wat in die klammigheid rondom en ook in die 
water van die vleilande groei. Die vleiland-bioom is baie klein, 
maar het ’n baie hoë biodiversiteit. Ongelukkig is omtrent al 
ons vleilande onder groot druk, veral daardie wat naby die kus 
geleë is. Facto het altyd gedink vleilande is sommer net 
modderpoele met plante, maar hy vind by die Flixies uit dat 
vleilande baie, baie belangrik vir mense en diere is!

“Ons vleilande is kosbaar,
hulle hou ons water skoon

en hulle bied kos en blyplek
vir almal wat daar woon.”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A19-A25 Voorblad 6.pdf   6   22/11/2016   09:45

www.juta.co.za

Klein, klam biome.indd   1 22/11/2016   09:45

Ontdek saam met die Flixies!
Vir die skrywer kom fiksie nie natuurlik nie. Die uitdaging om ’n 
reeks leesboekies vir kinders te ontwikkel, het hom egter laat 
besef die fantasiewêreld van kinders skep nuwe moontlikhede 
– waar feite en fiksie hand aan hand kan loop. Vandaar die 
konsep van Flixies – iets tussen feitelikheid en fiksie. Die idee 
van ’n kleurvolle, singende groep vreemde wesentjies, wat 
onder die grond woon, is gedeeltelik geïnspireer deur JRR 
Tolkien se bekende boekie, The Hobbit. Flixies kommunikeer 
met diertjies, en hulle “luister in” wanneer miljoene plantwortels 
onder die grond met mekaar kommunikeer. Hulle taak is om 
hierdie boodskappe uit te dra na kinders wat kan luister. 

Die Flixies groet
'n Klein briefie fladder deur die lug en beland tussen Facto se 
voete terwyl hy onder sy gunstelingboom vir die Flixies sit en 
wag. Dis ’n afskeidsbriefie – van die Flixies. Facto is verslae, 
maar hy is ook opgewonde oor al die nuwe feite wat hy by die 
Flixies geleer het en die kennis wat hy opgedoen het oor ons 
wonderlike planeet, Aarde. Facto kyk nou met nuwe oë na al 
die lewende goedjies rondom hom en hy besef dat elkeen 'n 
belangrike rol het om te speel op hierdie wonderplek wat ons 
Aarde noem.

“Gaan vertel nou al ons stories
aan mense oral oor

ons sal altyd daar wees
jy sal ons altyd hoor…”

Die Flixies
groet

Die Flixies
groet
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Die temas  
van die  
Flixies-reeks

 Die ontwikkeling van die Aarde.
  Die ewolusie van plant- en 

dierelewe op die Aarde.
  Die rolle en funksies van plante 

en diere op die Aarde.
  Die bedreiging wat besoedeling 

en ondeurdagte ontwikkeling vir 
biodiversiteit en oorlewing inhou.

 Flixies kweek ‘n ekologiese en 
omgewingsbewussyn deur die 
aangeleerde begripstrategieë  
te gebruik.

7

Die Onderwysersgids
Elke Flixies-boek het sy eie onderwysersgids.  
Die gids sluit in:

  ‘n Verduideliking van die onderrigstrategie wat 
gebruik word.

  ‘n Verduideliking van watter begripsvaardigheid 
gebruik word en watter stap van die 
onderrigstrategie	in	daardie	spesifieke	 
boek toegepas moet word.

  Hoogtepunte in die teks, met ‘n sypaneel  
wat die onderrigstrategie modelleer en die 
sleutelpunte in die teks vir toepassing uitlig.

  Sleutelwoorde wat in die inleidende  
bespreking uitgestal en gebruik kan word,  
word verskaf.

  Werkblaaie met begripsaktiwiteite gebaseer  
op die storie word aan die einde van die  
gids ingesluit.

7

Geïntegreerde 
Leer

  Die Flixies-reeks is ideaal geskik vir 
geïntegreerde leer vanweë die temas 
wat dit aanraak.

  Vakke wat hulle leer tot geïntegreerde 
leer met Flixies sluit in met:

 • Lewensoriëntering
 • Wiskunde
 •  Natuurwetenskappe en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe

Hoogtepunte in die teks, met ‘n sypaneel 
wat die onderrigstrategie modelleer en die 
sleutelpunte in die teks vir toepassing uitlig.

Werkblaaie met begripsaktiwiteite gebaseer 

Die Onderwysersgids

‘n Verduideliking van die onderrigstrategie wat 

‘n Verduideliking van watter begripsvaardigheid ‘n Verduideliking van watter begripsvaardigheid 
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