
 

 

 

 

 

 

 
Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Onderwysergids: Kwartaal 3 
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Luister en praat 

Oefen luister en praat  

(kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee en volg eenvoudige instruksies / opdragte  

• Vertel eie nuus  

• Hervertel 'n storie wat gehoor of gelees is. 

  

 

Instruksies: 

Lees die instruksies aan die leerders en hulle moet die prentjie daarvolgens inkleur. 

1. Kleur die gras en die blare van die blomme groen in. 

2. Kleur die dak van die huis en die blomme rooi in. 

3. Kleur die skoonsteen en die deur van die huis bruin in. 

4. Kleur die paadjie voor die huis blou in. 

5. Kleur die son en die middel van die blomme oranje in. 

6. Kleur die muur van die huis geel in. 

Ken een punt toe vir elke kleur wat korrek gebruik is. 

 

Taalspeletjie 

Lei leerders om werkwoorde te identifiseer.  Aanvaar enige  korrekte werkwoorde wat met die letters begin. 

 

Gedig: 

Lees die gedig eers aan leerders voor en verduidelik moeilike woorde en begrippe.  Laat leerders die gedig 
individueel of gesamentlik lees of voordra. 
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Leesbegrip: lees inligtingstekste met visuele komponente, byvoorbeeld 'n diagram / tabel / kopkaart / kaart/ 
prente  

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

• Pre-lees: voorspelling van titel en foto’s  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld vluglees  

• Identifiseer die hoofgedagte en spesifieke besonderhede en lewer kommentaar daarop  

• Interpreteer inligting in die visuele teks  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Lees prosedure tekste, byvoorbeeld eenvoudige instruksies  

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

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kyk na prente, gebruik kontekstuele leidrade  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Beskryf wat gedoen moet word  

• Bespreek spesifieke besonderhede van die teks  

• Bespreek volgorde van instruksies  

 

Begripstoets:  Memorandum 

1. ure kinder TV kyk 

2. C. skoolkinders 

3. B. Dat kinders nie meer as 1 – 2 ure per dag moet TV kyk nie.  

4. A. As jy te veel TV kyk kan juy dalk te min slaap kry.  

5. B. 4 ure 

6. Leerder se eie antwoord. 

7. Figuurlik, ‘n kind se oë is nie regtig vierkantig nie, die skerm van die TV is vierkantig.  

 

Begripstoets:  Memorandum 

1. Hoe om ‘n prentjie in te kleur 

2. 6 

3. Huis se da ken blomme 

4. son en middel van die blomme 

5. paadjie voor die huis 

6. Ja, want daar word baie kleure in die prentjjie gebruik. 

7. Om die rook van die vuur uit die huis te vat. 

8. in die dag, want daar is ‘n son in die prentjie. 
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9. Dit word puntsgewys geskryf end it begin met ‘n werkwoord. 

Skryf en aanbied 

Etikette en / of visuele tekste, byvoorbeeld 'n diagram / tabel / kopkaart / kaart / prente  

• Gebruik gepaste woordeskat  

• Gebruik die korrekte formaat vir etikette, byvoorbeeld slegs een of twee woorde  

 

Gebruik inligting uit 'n visuele teks om 'n beskrywende paragraaf te skryf  

• Interpreteer die inligting korrek  

• Gebruik gepaste woordeskat  

 

Die tabel kan gesamentlik voltooi word.  

      

Taalstruktuur en -konvensies 

1. Laat leerders die vingers op die prentjie groen inkleur.  

My ma kan goed tuinmaak. 

2. Laat leerders die kar blou inkleur. 

 


