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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na 'n storie  

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  

• Bespreek die belangrikste karakter  

• Teken relevante inligting op 'n kaart aan, byvoorbeeld op 'n tydlyn  

• Som die storie op  

Luister na mondelinge beskrywings van plekke / diere / plante / voorwerpe, ensovoorts  

• Identifiseer plekke  

• Teken relevante inligting aan, byvoorbeeld op 'n kaart / tabel  

• Identifiseer ooreenkomste en verskille  

Oefen luister en praat (gedeelde teks vir die dag)  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Hervertel ervarings of gebeure in die regte volgorde deur Verbindingswoorde te gebruik  

 

 

Luisterteks 

• Lees eers die teks aan die leerders terwyl hulle sit en luister. 

• Lees dan die vrae saam met die leerders deur. 

• Lees die teks vir ‘n tweede keer.  Leerders kan aantekeninge maak. 

• Leerders beantwoord die vrae 
 
Tefo, die sokkerheld 

Tefo is in 1990 gebore. Hy het in 1997 skool toe gegaan. Tefo het altyd daarvan gedroom om ‘n sokkerheld 

te word. Hy wou nie leer op skool nie en daarom kon hy nie goed lees of somme maak nie. Hy het elke dag 

net sokker gespeel, die hele dag. 

Tefo het baie goed sokker gespeel en hy in 2008 is hy geskies om vir Bafana Bafana te speel. Hy het ‘n 

bestuurder gehad. Sy naam was Sipho. Omdat Tefo nie goed kon lees nie, moes Sipho al sy kontrakte lees 

en vir Tefo vertel wat daarin staan. 
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Tefo het baie geld verdien met sy sokkerspelery en in 2010 het hy ‘n duur huis, motor en klere gekoop. Hy 

het ook baie partytjies gehou. 

Hy het byna nooit vir sy ma in township gaan kuier nie, maar hy het in 2014 met sy duur motor daar gaan 

kuier. Hy het nie die mense in die straat gegroet nie. Hy het gedink hy is beter as ander mense. 

Sipho, Tefo se bestuurder was nie ‘n goeie man nie. Hy het Tefo se geld gesteel. Eendag toe Tefo weer sy 

oë in 2017 uitvee, was daar niks van sy geld oor nie. In 2018 moes hy alles verkoop en by sy ma in die 

township gaan bly. 

Die mense in die township was geskok toe hulle sien dat hy al sy goed in die straat verkoop. Selfs ‘n 

strykyster, broodrooster en ketel. 

Tefo is vandag ‘n arm man, maar hy het ‘n groot les geleer. Wanneer hy in die strate van die township loop, 

sal jy duidelik hoor hoe hy die mense groet: “Dumelang ba golo” (Wees gegroet, my meerders!) 

Vandag weet Tefo dat hy nie beter as ander mense is nie en hy weet ook hoe belangrik dit is om hard op 

skool te leer. 

 

Luistertoets: Memorandum 

1. Om ‘n sokkerheld te wees 

2. Bafana Bafana 

3. Onwaar, hy het net sokker gespeel / kon nie lees nie.  

4. Tefo se bestuurder 

5. motor, huis, partytjies  

6. In ‘n township  

7. gegroet, beter  

8. Nee, want hy het al Tefo se kontrakte gelees.  

9. al sy goed verkoop 

10. 1990: Tefo word gebore.  

 1997 Tefo gaan skool toe.  

 2008: Tefo word gekies om vir Bafana Bafana te speel. 

 2010: Tefo koop ‘n duur motor, huis en klere (en hou partytjies).  
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 2014 Tefo kuier by sy ma in die township.  

 2017: Tefo het nie meer geld nie.  

 2018: Tefo verkoop al sy goed.  

 

Tefo se motor Tefo se huis 

Leerder se eie antwoorde. Leerder se eie antwoorde. 

Tefo Sipho 

Tefo was ‘n sokkerspeler.  

Tefo kon nie lees nie.  

Tefo was ‘n goeie man.  

Sipho was ‘n bestuurder.  

Sipho kon goed lees.  

Sipho was ‘n slegte man.  

 

Lees ‘n gedig 

Lees die gedig saam met leerders.  Laat leerders dit dramatiseer. 

 

Taalspeletjie 

straat leer motor geld lees 

bestuurder ketel duur beter sokker 

   m  b k    

   o l e e s   

   t  s t  s  

 s  o  t e  o  

 t  r  u l  k  

 r  g  u   k  

 a l e e r   e  

 a  l  d u u r  
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 t  d b e t e r  

     r     

 

Gee instruksies: 

1. Sit die prop in die wasbak.  

2. Gooi skottelgoedseep in die wasbak.  

3. Tap warm water in wasbak.  

4. Sit die skottelgoed in die warm water.  

5. Was die skottelgoed met ‘n vadoek.  

6. Pak die skottelgoed in die afdroograk.  

7. Droog die skottelgoed af met ‘n afdrooglap.  

8. Pak die skottelgoed in die kas.  

 

Lees & kyk 

Leesbegrip: lees 'n storie  

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

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

• Beskryf die kenmerke van die teks  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld kontekstuele leidrade om betekenis te bepaal en afleidings te maak  

• Beantwoord vrae oor die storie  

• Identifiseer en bespreek die agtergrond en karakters  

• Beskryf oorsaak en gevolg in 'n storie  

• Gee 'n persoonlike reaksie op die storie  

• Verbind dit met eie ervaring  

Lees eenvoudige persoonlike briewe  

• Identifiseer hoofgedagtes  

• Beantwoord letterlike vrae  

• Identifiseer kenmerke van die teks, byvoorbeeld die datum en aanhef  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Lewer 'n gestruktureerde boekresensie deur middel van 'n goeie mondelinge aanbieding  

 

 



 

 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 3 week 1 & 2:  Onderwyser    
      6 

 

 

 

Begripstoets: Memorandum 

1. Engeland  

2. In die strate  

3. reëls  gestoot  gestamp  

4. skeidsregter 

5. Mense het seergekry / daar was ‘n geraas in die strate.  

6. tronk jaar 

7. lief 

8. Om dissipline in die spel te bring 

9. Om iemand pyn en leed aan te doen 

10. hoof leerders se eie antwoord 

11. Mense sou aanhou seerkry het / sokker sou onwettig gewees het.  

12. Baie mense hou van sokker / dit is die sportsoort wat die meeste in die wêreld gespeel word.  

13. Leerder se eie antwoord 

 

Brief: Memorandum 

1. In Engels skryf jy eers die straatnommer en dan die straat se naam en in Afrikaans skryf jy die nommer 
na die straat se naam. 

2. Dit is hoe jy die brief begin. “Beste Sam” 

3. Dit is hoe jy die brief afsluit “Groete John” 

4. Sam 

5. Om vir Sam te vertel dat Tefo nou in die township bly en dat hy vir Tefo gesien het. 

6. Omdat Tefo sy sokkertruie vir hom gegee het. 

7. Een van die sokkertruie. 
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Skryf dagboek inskrywings  

• Kies toepaslike inhoud vir die onderwerp  

• Gebruik die gepaste struktuur as 'n raam  

• Vertel die gebeure in die korrekte volgorde  

• Gebruik verbindingswoorde  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling, punktuasie en spasies tussen paragrawe  

Gebruik die stappe van prosesskryf  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Skryf 'n eerste konsep  

• Hersien  

• Redigeer  

• Skryf die finale weergawe  

• Bied die netjiese, leesbare weergawe aan  

 

Skryf ‘n dagboekinskrywing 

Gee leiding en woordeskat met die skryf van die dagboekinskrywing. 

  

Taalstruktuur- en konvensies 

Verduidelik verskillende sinsoorte: 

•  

•  

•  

•  

Stelsin 

Bevelsin 

Uitroepsin 

Vraagsin 

Stelsinne:  antwoorde 

1. Tefo speel sokker. 

2. Sipho is Tefo se bestuurder.  

3. Tefo koop ‘n motor.  

4. Sipho is ‘n slegte mens.  

5. Lekkers gee tandpyn.  
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6. Groente en vrugte is gesonde kos.  

7. Mense het seergekry in sokker.  

8. Die koningin stuur mense tronk toe.  

9. Sokker is die gewildste sportsoort in die wêreld.  

10. John skryf ‘n brief.  

 Aanvaar ander sinne wat korrek is.  Vereiste is dat beide sleutelwoorde in die sin moet wees. 

 

Vraagsin:  antwoorde 

1. Waar woon Tefo?  

2. Wat het Tefo verkoop?  

3. Wie het truie by Tefo gekry?  

4. Hoekom / waarom het Tefo sy goed verkoop?  

5. Waarheen is jy oppad?  

6. Watter dag is dit vandag?  

7. Waarom / hoekom het mense seergekry in sokker?  

8. Waar het die mense in die begin sokker gespeel?  

9. Waarom / hoekom was sokker ‘n wrede spel?  

10. Watter straf het mense gekry wat sokker gespeeel het?  

Uitroepsinne en bevelsinne:  antwoorde 

1. bevelsin  

2. bevelsin  

3. uitroepsin  

4. uitroepsin  

5. bevelsin  
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Enkelvoudige sin: Onderwerp, gesegde voorwerp 

1. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp: 

die seun 

is  

‘n sokkerheld 

2. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

die bestuurder 

lees 

die kontrak 

3. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

die mense 

woon 

‘n huis 

4. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

die man 

groetl 

die mense 

5. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

 die dokter 

behandel 

die beseerdes 

 

6. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

die meisie 

was 

skottelgoed 

7. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

die hoofburgemeester 

verbied 

sokker 

8. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

die skeidsregter 

beheer 

die sokkerwedstryd 

9. Onderwerp: 

Gesegde: 

die seun 

skryf 
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Voorwerp ‘n brief 

10. Onderwerp: 

Gesegde: 

Voorwerp 

Tefo 

verkoop 

‘n ketel 

 

Uitgebreide enkelvoudige sinne 

1. Die seun met die blou trui is ‘n sokkerheld. 

2. Die bestuurder lees die kontrak wat Tefo moet teken.  

3. Die mense met die groot kar woon in ‘n huis. 

4. Die man wat in die straat loop,  groet die mense. 

5. Die dokter met die wit jas  behandel die beseerdes. 

6. Die meisie met die vlegsels  was skottelgoed. 

7. Sokker, die gewildste sprotsoort in die wêreld, het in Engeland begin. 

8. Die skeidsregter met die fluitjie  beheer die wrede sokkerwedstryd. 

9. Die seun wat in die township bly skryf ‘n brief vir sy vriend. 

10. Tefo, die sokkerheld,  verkoop ‘n ketel. 

 


