Thandi se slegte dag
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Dit is vandag Thandi se verjaarsdag.
Haar ma gee vir haar 'n klein boksie
wat mooi in pienk papier toegedraai is.
Binne-in die boksie is die horlosie wat
sy nog altyd wou gehad het!
“Dankie, Mamma, dankie Pappa! Ek
wou nog altyd 'n pienk horlosie gehad
het!” roep Thandi opgewonde uit. “Ek
kan nie wag om dit vandag vir Sisile en
Lisa te wys nie.”
Haar ma omhels haar. “Veels geluk, my
kind.”
“Jy sal moet opskud,” sê haar pa,
“anders gaan die skoolbus vir jou
wegry.”
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“Moenie bekommerd wees nie, Pappa,”
antwoord Thandi vrolik terwyl sy haar
skooltas gaan haal. “Ek sal nooit weer
laat wees nie. Ek weet die bus vertrek
oor 12 minute.”
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Toe hulle by die skool aankom, spring
Thandi opgewonde van die bus af.
Sy kan nie wag om vir Sisile en Lisa
haar nuwe pienk horlosie te gaan
wys nie.
“Almal in die klas het 'n horlosie en
nou het ek ook een,” dink Thandi.
“Ek wonder wat Sisile en Lisa gaan
sê wanneer hulle my pragtige
horlosie sien.”
Sy kyk na haar horlosie. “Die
skoolklok gaan oor 20 minute en
30 sekondes lui. Ek het net genoeg
tyd om Lisa en Sisile my nuwe
horlosie te gaan wys.”
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“Haai, Sisile en Lisa, kom kyk wat ek
vir my verjaarsdag present gekry
het!” roep Thandi.
Dit lyk nie of Sisile en Lisa haar hoor
nie, want hulle stap in 'n ander rigting
weg.
“Sisile, Lisa, ek verjaar vandag! Kom
kyk my nuwe horlosie!” roep Thandi
weer.
Steeds lyk dit asof Lisa en Sisile haar
nie hoor nie. Hulle draai hulle rug op
haar en fluister vir mekaar iets.
“Hulle het vergeet dat ek verjaar,”
sê Thandi saggies vir haarself. “Ek
wonder hoekom?”
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Gedurende pouse sien Thandi vir Sisile
en Lisa op die speelgrond. Toe hulle
Thandi sien nader kom, spring hulle op
en stap weg.
“Ek wonder hoekom?” sê Thandi vir
haarself.
Net toe roep André haar. “Haai,
Thandi! Hoekom lyk jy so bekommerd?”
“Ek kan nie verstaan waarom Lisa
en Sisile my ignoreer nie,” antwoord
Thandi.
“Ag, moet jou nie oor hulle bekommer
nie,” sê André. “Kom speel 'n bietjie saam
met my voetbal.”
“Ek voel te neerslagtig om voetbal te
speel, André,” sê Thandi hartseer.
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Naáskool stap Thandi stadig na die bus
toe. “Ek hoop ek kan by Sisile en Lisa
sit,” dink sy. Toe sy inklim, sien sy dat
hulle nie vir haar plek gehou het nie.
Sy sien weer hoe hulle vir mekaar
fluister. Die ander kinders fluister
ook vir mekaar, maar niemand praat
met haar nie. Elke keer wanneer sy
na iemand kyk, kyk hulle weg. Selfs
André is besig om vir iemand te
fluister.
“Ek wonder hoekom?” sê sy
mismoedig vir haarself. “Ek kan nie
wag om by die huis te kom nie. Ek
het so 'n slegte dag gehad!”
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Hartseer sit Thandi by die venster en
uitkyk. “Ek wonder wat verkeerd kan
wees?” dink sy. Weer kyk sy na haar
pragtige nuwe horlosie. Sy wens sy
kon dit vir haar maats wys!
“Ag nou ja,” sê sy saggies. “Ek sal binne
27 minute en 42 sekondes tuis wees.
Dalk sal ek my nuwe horlosie môre vir
Sisile en Lisa kan wys.”
Arme Thandi voel baie alleen. Nog
steeds praat niemand met haar nie.
Niemand kyk eens na haar nie.
“Ek wonder hoekom?” fluister sy weer
hartseer vir haarself.
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By die bushalte naby aan Thandi se
huis klim die meeste van die kinders
af. Lisa en Sisile stap 'n entjie voor
Thandi. Sy probeer nog een keer
om hulle aandag te trek.
“Sisile, Sisile! Lisa, Lisa! Kyk my
nuwe horlosie!” roep sy.
Hulle giggel net en hardloop weg.
André val langs haar in. “Hoekom
lyk jy so hartseer, Thandi?” vra hy.
“Kom, ek stap saam met jou.”
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Thandi en André stap stadig aan
na Thandi se huis toe. Al die ander
kinders het nou verdwyn, maar
Thandi is te treurig om dit op te
merk.
“Ek wonder hoekom Sisile en Lisa
vandag nie met my wou praat
nie,” sê Thandi weer vir André.
Terneergedruk loop sy kop
onderstebo.
“Ja, ek wonder hoekom,” antwoord
André. Thandi sien nie dat hy breed
glimlag nie.
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Thandi maak die voordeur van hulle
huis oop.
“Verrassing! Veels geluk met jou
verjaarsdag!” Al die kinders in Thandi
se Graad 3-klas is daar!
Dadelik verdwyn Thandi se
mismoedigheid. “O, nou verstaan ek
waarom julle my almal vandag vermy
het!” sê sy opgewonde.
“Wys ons jou nuwe horlosie!” roep Lisa
en Sisile uit. André staan 'n bietjie
eenkant, 'n ingenome glimlag op sy
gesig. Hy is baie bly dat Thandi nie
meer hartseer is nie.
As ons geduldig is, werk alles goed uit.
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Het jy geweet?

L

ank gelede het mense volgens die son bepaal hoe laat dit is. Hulle het
afgespreek om mekaar by dagbreek, in die middel van die dag of by
sonsondergang te ontmoet. Mense wat gewerk het, het van sonsopkoms
tot sonsondergang gewerk. Die tydperk van een nuwemaan tot die
volgende was 'n maand, en van een lente tot die volgende was 'n jaar.

Toe het mense maniere ontwikkel om korter tydperke te meet. Net soos
die jaar in twaalf maande verdeel was, het hulle besluit om die dag en die
nag ook in twaalf ure elk te verdeel.
Die eerste voorwerpe waarmee die tyd gemeet is, was die sonwyser
en die uurglas.
Die sonwyser is 'n ronde skyf waarop die ure soos op 'n
horlosie aangedui word. In die middel daarvan is daar 'n regop
struktuur wat 'n skaduwee op die skyf gooi. So word tyd op 'n
sonwyser gemeet.
Die uurglas bestaan uit twee ronde glasborrels wat deur
middel van 'n smal nek verbind word. Wanneer die uurglas
omgekeer word, loop 'n dun stroompie sand van die
boonste borrel deur die nek na die onderste borrel toe.
Die uurglas word so gemaak dat al die sand binne 'n
bepaalde tyd van bo na onder toe deurloop.
Is jy nie bly dat ons nou netjiese en akkurate horlosies
het wat ons aan ons arms kan dra nie?
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MY BESTE WENSE
Mag jou dag besonders wees,
Mag vreugde jou hart vul,
Mag die dag wees soos 'n fees,
Mag liefde jou heeldag omhul.
Mag jou geluk vir altyd hou,
Mag jy slegs goeie dinge ervaar,
Mag voorspoed jou daagliks omvou,
Mag jy geseën word want jy verjaar.

SPESIAAL VIR JOU
Kleurvolle ballonne,
Versierde koeke,
Brandende kerse,
Dis tyd vir feesvier!
Vreugde in galonne,
Geluk om alle hoeke,
Geen plek vir vrese,
'n Lewe vol plesier!
Op hierdie spesiale dag –
gelukkige verjaarsdag!
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Kyk na die prente.
• Sê vir jou maat wat in elke prent gebeur.
• Sê vir jou maat watter prent eerste, tweede, derde en
laaste moet wees.
• Gebruik die prente om die storie aan jou maat oor te
vertel. Maak seker dat jy die storielyn volg en na die
verskillende karakters verwys.

Kies die woorde wat by die prente pas. Gebruik mimiek om die
woorde voor te stel en laat jou maat elke woord raai. Gebruik
elke woord dan in 'n sin om te wys dat jy verstaan wat dit
beteken.

fluister

roep

giggel

bekommer

wonder

kyk

lag

omhels
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Lees die storie weer en beantwoord hierdie vrae dan
saam met jou maat.

• Wie is die hoofkarakters in die storie?
• Watter present het Thandi van haar ouers ontvang?
• Watter woorde op bladsy 2 sê vir ons dat Thandi baie bly was
oor haar present?
• Waarom wou sy haar present aan haar maats wys?
• Die storie begin en eindig met Thandi wat opgewonde is.
Waarom was sy aan die begin en aan die einde opgewonde?
• Wat het in die middel van die storie gebeur wat Thandi
hartseer laat voel het?
• Hoe weet ons dat Thandi kon sê hoe laat dit is?
• Dink jy dat Sisile en Lisa goeie maats was? Waarom sê jy so?
• Het jy vir Thandi jammer gevoel toe sy hartseer was? Sê
waarom.
• Kyk na die prente in die boek. Watter leidrade is daar wat vir
ons sê dat die kinders 'n verrassingspartytjie beplan het?
• Indien jou maats jou op jou verjaarsdag sou ignoreer, hoe sou
jy voel? Wat sou jy vir hulle sê?
• Aan die einde van die storie glimlag André. Waarom dink jy
het hy geglimlag?
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Verbeel jou jy is Thandi. Kopieer die volgende tye in
jou klaswerkboek en skryf dan neer wat vandag op die
verskillende tye met jou gebeur het.

07:00
07:15

Ek het die skoolbus gehaal.

07:30
07:55
10:00
13:00
Ek het in ons huis ingekom en al my Graad 3-maats was daar. Hulle
het vir my ‘n verrassingspartytjie gereël.

14:00

Verbeel jou jy is Sisile of Lisa. Maak vir die Graad 3-kinders 'n

5 uitnodigingskaartjie om hulle na Thandi se verrassingspartytjie

uit te nooi. Sê vir hulle op watter dag dit gaan plaasvind, waar en
hoe laat. Herinner hulle daaraan om die partytjie geheim te hou.

Datum:
Tyd:
Adres:
Kontak:
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