
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 4 

Onderwysergids: Kwartaal 3 

Informele aktiwiteite:  Week 3 & 4 
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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na inligtingsteks, byvoorbeeld 'n feitelike hervertelling / verslag / nuusberig  

Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Beantwoord vrae  

• Beskryf die gebeurtenis  

• Deel idees en bied opinies aan  

Neem aan 'n kort gesprek oor 'n bekende onderwerp deel  

• Neem beurte  

• Hou by die onderwerp  

• Vra relevante vrae  

Oefen luister en praat / hardoplees (kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, uitdrukking en tempo  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee en volg eenvoudige instruksies / opdragte  

• Hervertel eie nuus  

• Hervertel 'n storie wat jy gehoor of gelees het  

 

Week 3:  Lees die volgende koerantberig aan die leerders voor. 

Boelie leer les! 

Bloemfontein – Die 9-jarige Barry Botha het gistermiddag ‘n held geword toe hy ‘n 7-jarige seun op die 

speelgrond gered het. 

  David Moleke (7) was besig om sy toebroodjies te eet, toe een van die graad sewes hom van die bankie 

afgestamp het.  Die groot seun het Moleke se toebroodjies op die grond gegooi en daarop getrap.  Hy het 

Moleke toe gedwing om die broodjies op te tel. 

  Hy wou hê dat die jong seun die vuil broodjies moes eet. 
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  Die groot seun se maats het net gestaan en kyk.  Hulle het heerlik gelag en die seun aangemoedig om die 

kleiner kind nog meer te boelie. 

  Botha het verbygestap.  Hy het gesien wat die groot seun gedoen het.  Sonder om te wag, het hy die groter 

seun van Moleke afgeruk.  Botha het die onderwyser gaan roep.  Die groot seun en sy maats het vining 

weggehardloop. 

  “Ek was so bang dat ek die vuil broodjies sou moes eet,” het Moleke huilend gesê.  “Dankie dat jy my kom 

help het.” 

Verwerk en aangepas uit Piekfyn Afrikaans  

 

Moontlike antwoorde: 

1. B. Bloemfontein  (1) 

2. A. 9 jaar  (1) 

3. D. graad 7  (1) 

4. C. Hy was besig om sy broodjies te eet.  (1) 

5. B. Hy het hom van die bankie afgestamp  (1) 

6. A. Hy moes dit optel  

7. C. Hulle het gestaan en kyk en gelag.  (1) 

8. D. Hy het die boelie van Moleke afgeruk.  (1) 

9. eet (1) 

9. onderwyser  (1) 

 

Mondelinge gesprek 

Voer ‘n klasgesprek oor bullies.  Laat leerders toe om hul mening te lug en moedig hulle aan om vrae te vra.   

 

Taalspeletjie: 

sirkel hartjie reghoekige driehoekvoete 
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Taalstrukture en -konvensies:  Ontkenning 

1. Die boelie bly nie in Johannesburg nie. 

2. David was nie in die klas nie. 

3. Die boelie was nie in graad 4 nie. 

4. Die onderwyser kon nie die seuns vang nie. 

5. Die held het nie die maats gesien nie. 

6. Die driehoek is nie rond nie. 

7. My lyf is nie ‘n TV-skerm nie. 

8. My voete is nie reghoekig nie. 

 

Lees & kyk 

Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks, byvoorbeeld 'n feitelike hervertelling / verslag / nuusberig  

Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van titel en prente  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld soeklees vir spesifieke besonderhede, vluglees vir die algemene idee  

• Antwoorde komplekse vrae byvoorbeeld: Waarom …? Hoe dink jy ...?  

 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Lees 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat of 'n kennisgewing  

• Pre-lees: bespreek prente / illustrasies  

• Bespreek die inhoud van die teks  

• Identifiseer spesifieke inligting  

• Interpreteer die inligting  

• Bespreek die doel van die teks  

• Bespreek taalgebruik  

• Identifiseer en bespreek ontwerpselemente, soos kleur, lettertipes en -groottes  

 

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is / lees is pare  

• Vergelyk boeke / tekste wat gelees is  

 

Begripstoets:  Moontlike antwoorde 
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1. skyfies  (1) 

2. R12  (1) 

3. 30 gram  (1) 

4. In Suid-Afrika  (1) 

5. Dubbel Kaasgeur  (1) 

6. Nee, ek hou nie van Kaasgeur nie / ek hou nie van soutighede nie. 

Ja, ek hou van enige skyfies.   

 

(1) 

 

 

 

 

Skryf en aanbied 
Opsomming van 'n inligtingsteks  

• Vul die ontbrekende woorde in in 'n skriftelike opsomming  

• Gebruik gepaste woordeskat  

• Gebruik nuwe woorde uit die leesteks  

 

Ontwerp en skep 'n visuele teks byvoorbeeld 'n plakkaat of 'n kennisgewing  

• Gebruik die korrekte formaat  

• Kies toepaslike inligting  

• Gebruik ontwerpselemente soos kleur en verskillende lettertipes en -groottes  

 

 

Opsomming:  Antwoorde 

• Die skyfies word van aartappels   gemaak. 

• Die skyfies word in die gesondste olie  gaargemaak. 

• Dit maak die skyfies gesonder.  

• Dit is die lekkerste skyfies in die wêreld.  

• Jy kan dit by enige winkel  koop. 

• Maak seker jy kry ‘n pakkie.  
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Taalstuktuur en -konvensies 

1. Die boelie sê: "Gooi neer jou toebroodjies." 

2. Botha sê: "Ek wou graag vir Moleke help." 

3. Hy sê: "Ek het twee arms en twee bene." 

4. Die man sê: "Dit is die lekkerste skyfies in die wêreld." 

5. Sy sê "Die skyfies kos R12." 

6. Die dokter sê: "Julle moet gesonde kos eet." 

 


