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Lees: Die stormwalvis
deur Benji Davies

Onderwyser lees die storie en vra die vrae aan die kind:
1. Wat het agter gebly op die strand na die storm?
2. Hoe het Noi die Walvis probeer help?
3. Was dit die regte manier om die Walvis te help? Is badwater goed vir ‘n
walvis? Wat maak dit anders as see water?
4. Hoekom wou Noi die walvis ‘n geheim hou vir sy pa?
5. Is dit ‘n goeie idee om wilde diere aan te hou? Hoe kan ons wilde diere help?
6. Wanneer is ‘n geheim gevaarlik en wanneer is dit goed soos ‘n verrassing?
7. Noi was baie braaf om die walvis te laat gaan, het jy al iets gedoen wat braaf
is?
8. In Suid-Afrika kry ons Boggelrug walvisse, Suidelike Noordkappers, Blouwalvisse,
Minkewalvisse en die Potvis (ja dis ook ‘n walvis!) Kyk na foto’s op die internet en
gesels oor elke walvis en hoe hy lyk. Hoe lank is die walvis? Hoe groot is sy vinne?
Waar sit sy vinne? Hoe lyk sy mond en ogies?

Teken ‘n walvis van jou keuse

Kunsvlyt: Maak ‘n walvis
Benodigdhede:
1. 2 Klein of groot papierborde
2. Verf
3. Pypskoonmakers
4. Ogies
5. Sker
6. Gom
Knip die boonste derde van ‘n papierbord af en maak ‘n stert en vinne van die
oorblywende stukkie deur ‘n V in die middel uit te knip. Die V in die middel word
die stert en die oorblywende stukkies, die vinne. Verf die stert en vinne asook nog
‘n papierbord se onderkant vir die walvis se rug. Maak ‘n gaatjie in die gevervde
bord sodra dit droog is en knip ‘n pypskoonmaker in drie om die water te vorm.
Plak die stert en vinne. Buig die geknipte bord en plak dit met die ronde kant na
voor om die onderkant van die mond te vorm. Kram dit vas as die gom nie dadelik
vat nie. Mooi so, jou walvis is klaar!

