
 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal graad 5 

Onderwysergids: Kwartaal 3 

Informele aktiwiteite:  Week 5 & 6 
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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na stories  

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

(Kies uit kontemporêre, realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike verslae / avontuurverhale / snaakse 
stories / fantasie / werklike lewenstories / historiese fiksie)  

• Beantwoord letterlike vrae  

• Lewer persoonlike respons op die stories  

• Gee eie opinie en motiveer dit  

 Hervertel die verhaal  

• Beskryf die gebeure in volgorde  

• Verwys na die hoofkarakters  

• Stel 'n alternatiewe einde vir die verhaal voor  

Oefen luister en praat / hardoplees  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n kort gedig of rympie op  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee en volg eenvoudige instruksies  

• Vertel eie nuus  

 

Lees die volgende storie aan die leerders voor. 

Pietie se towerstewels 

Pietie het na ‘n ander skool gegaan en hy sukkel baie om by die nuwe skool aan te pas. “Hoekom moes ek 

na hierdie skool toe kom?” mompel hy. “Hierdie kinders is so gemeen.” 

Die kinders gee vir Pietie snaakse kyke, want hy kan nie goed Afrikaans praat nie.  Hy het nie Afrikaans by sy 

vorige skool gehad nie. Die kinders terg hom omdat hy klein en ‘n bril dra. 

Pietie speel nie sokker nie, maar hy weet baie van sokker.  Hy sal graag wil sokker speel, maar sy ouers het 

nie geld om vir hom sokkerstewels te koop nie. 

Een middag stap Pietie sy gewone paadjie huis toe. Hy stap oor die brug by die sportwinkel en kafee verby.  

Net toe hy oor die brug stap keer groot seuns van die skool hom voor.  Hulle gryp sy rugsak en klap sy bril 

van sy gesig af. Een van die seun hardloop met Pietie se bril weg. “Asseblief, gee terug my bril,” roep Pietie. 

“Ek kan niks sien sonder my bril nie.”  Hulle gooi sy bril neer en hardloop weg. 

Pietie hardloop om sy bril te gaan optel. Hy kan dit amper nie glo toe hy sien dat sy bril nie gebreek het nie. 

Die bril het op ‘n kartonboks geval en dit is waarom die bril nie gebreek het nie. 
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Pietie tel die kartonboks op en voel dat dit swaar is. Hy maak dit oop en sien dat daar ‘n sokkerstewel in die 

boks is. Hy pas die stewel aan en dit pas hom perfek. “Dit help nie veel nie” sê hy vir homself. “Wat kan ek 

met een stewel maak?” 

Op daardie oomblik gooi die eienaar van die sportwinkel nog ‘n stewel by die deur uit. “Ons sal nie die 

stewels kan verkoop nie” sê hy vir Pietie. “Te veel mense het dit aangepas.”  

Pietie trek die ander stewel ook aan. “Hulle pas my!” roep Pietie opgewonde uit. “Dan is hulle joune” sê die 

eienaar van die sportwinkel. 

Pietie het ‘n baie goeie sokkerspeler geword. Hy het geglo dat dit towerstewels is en hy het baie doele met 

die stewels aangeteken. 

Verkort en aangepas uit DBO werkboek: Graad 4 kwartaal 3 & 4 

 

Antwoorde: Luistertoets 

1. Pietie  

2. Nee, hy het moeilik aangepas / die kinders was gemeen / die kinders het hom gespot.   

3. Omdat hy ‘n bril dra.   

4. Toe hyo or die brug stap.   

5. Pietie se rugsak  

6. Dit het op ‘n kartonboks geval.   

7.1 Pietie hardloop om sy bril op te tel.   

7.2 (Die bril het nie gebreek nie, want) die bril het op ‘n kartonboks geval.   

7.3 In die kartonboks was ‘n sokkerstewel.   

7.4 Die winkel-eienaar gooi die stewels weg.   

7.5 Die stewels pas vir Pietie.   

7.6 Pietie word ‘n goeie sokkerspeler.   

8. Pietie het nie ‘n goeie sokkerspeler geword nie.   

 Hy het nie geglo dat dit towerstewels is nie.   

 Hy het nie baie doele met die stewels aangeteken nie.   

9.  Ja, want die storie het ‘n gelukkige einde. Nee, want die ander kinders het vir Pietie 
seergemaak.(Leerder se eie antwoord) 
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Memorandum - Gedig: 

1. Vuvuzela en sokker 

2. bibberende 

3. In die aand 

4. Nkosi Sikelela Afrika / sokker liedjies 

5. Bafana Bafana 

6. Vuvuzela 

 

Taalspeletjie: 

pas / sap bril sokkerspeler kartonboks winkel-
eienaar 

sokkerstewel 

 

Lees & kyk: 

Leesbegrip: lees 'n storie  

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

• Begryp hoe karakters en die intrige die realiteit verteenwoordig  

• Beantwoord vrae oor die storie  

• Identifiseer die kerngedagte in die storie  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Lees 'n gedig / gedigte  

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

• Gebruik leesstrategieë soos voorspelling deur op die kontekstuele leidrade te let  

• Bespreek die tema en die kerngedagte in die gedig/te  

• Bespreek rym en vergelykings  

• Druk gevoelens uit wat deur die gedig gestimuleer is  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Bring tekste met eie ervaringe in verband  

• Gee opinie oor die teks  
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Begripstoets: Memo 

1. In die bos / in die veld 

2. Olifant, Reën Kraai Skilpad ander diere 

3. Olifant het lelik met Reën geraak,  omdat hy gedink het hy is die grootste en die sterkste.  

4. Kraai 

5. Skilpad 

6. Olifant was kwaad vir Skilpad omdat Skilpad toegelaat het dat die diere Olifant se water opgedrink 

het.  

7. Skilpad het Olifant se maag met sy skerp naels begin krap totdat Olifant dood neergeval het.  Die 

ander diere het vir Skilpad gehelp om uit Olifant se maag te klim.  

8. Nee, want diere kan nie praat nie.  

 

Gedig: Memo 

1. seun / kind spieël 

2. Dat hy sterker was / dat hy slimmer was / dat hy meer goed besit het  (enige twee) 

3. Om alles vir jouself te wil hê.  

4. Om geukkig te wees met wie jy is.  

5.1 speelgrond 

5.2 alleen 

5.3 sien 

6. Leerder se eie antwoord.  

 

 

 

 



 

 

Afrikaans 1AT Graad 5: Kwartaal 3 week 5 & 6:  Onderwyser    
      6 

 

Taalstrukture en -konvensies:  Lydende en bedrywende vorm 

1. Die skoene word deur die winkel-eienaar weggegooi.  

2. Pietie word deur die kinders gespot.  

3. Pietie se bril word deur die seun op die grond gegooi.  

4. Die towerstewels word Pietie gedra.  

5. ‘n Doel word deur Pietie aangeteken.  

6. Reën word deur Olifant verskree.  

7. Water word deur Olifant uit die grond gegrawe. 

8. Kraai word deur Olifant gestuur om vir Reën terug te roep.  

9. Skilpad word deur die diere gevra om water te drink.  

10. Olifant se maag word deur Skilpad met sy skerp naels gekrap.  

 


