
 

 

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

WEEKLIKSE/DAAGLIKSE LESPLAN 

TEMA: Gesondheid, Veiligheid    KWARTAAL: 3        WEEK: 7 

TYD: 2 ure minimum/3 ure maksimum   GRAAD: 2     DATUM:___________________ 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 
Luister en praat 
 
1 uur (daaglikse aktiwiteite)  
Maks 12 min per dag 
Min 9 min per dag 

Gee ‘n besskrywing en 
kies toepaslike prent vir 
beskrywing. 

Praat oor ‘n voorwerp 
in ‘n prent en reageer 
op instruksies. 

Luister na ‘n 
eenvoudige vertelling. 

Die ondw help die 
leerders om ‘n 
eenvoudige 
mondelinge vertelling 
te doen. 

Memoriseer 
eenvoudige gediggies 
of liedjies. 
GOEIE GEWOONTES 

Gefokusde luister en praat 
aktiwiteite: 
Begrippe, Woordeskat en 
taalstrukture 
  Maks 30 min (15 min 2xper week) 
  Min 15 min (1xper week) 

Beantwoord eenvudige 
ja/nee vrae of vrae  met 
kort antwoorde.  
NEE! 

 Benoem van die 
voorwerpe in die prent 
en reageer op vrae. 
NEE! 

  

Lees en Klanke 
Fonemiese bewustheid 
(geïntegreerd met Luister 
en Praat) 
 5-10 min per week 

Brei woordeskat uit. 
Herken jie/tjie uitgange 
aan die einde van 
woorde. 

 Groepeer woorde met 
kort vokale bv k-a-t, m-
a-t 

  



 
 

 

Lees en Klanke 
Gedeelde Lees (deel v Praat) 
Groepbegeleide Lees   
Min  30 min per week (2x week klassikaal) 
Maks 1 uur en 15 min per week(elke dag) 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Toon begrip vir 
leestekens. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. Bou 
sigwoordeskat op. 
BL- EN GR- AKTIWITEIT 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Lees met toenemende 
vlotheid en uitdrukking. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Selfstandige Lees Lees word aangemoedig om op hul eie in die klas of tuis te lees. Hulle lees hul eie skryf werk of die van ander. Hulle lees boeke met 
eenvoudige prentestorieboeke en maak gebruik van prentewoordeboeke waar nodig. 

Skryf 
2 x 15 min per week 
  

Skryf onderskrif van prent. Voltooi sinne deur ontbrekende 
woorde in te vul. Skryf sinne deur sinsrame te gebruik.  

Leerders skryf bekende woorde en sinne wat deur 
ondrw.dikteer word. Skryf kort eenvoudige tekste. 

Sigwoorde, Huistoe, lekkers, vreemdeling, aanbied, luister, polisievrou, registrasienommer, ysblokkies 
Woordeskat Verkeerslig, verkeerstekens, dokter, verpleegster, veiligheidsgordel 
Hoëfrekwensiewoorde Dit   die   is   ‘n   my   hy   sy   ek  was  wees  het  sien  wil  swem  see  vang  plaas  diere  op  doen  gaan  verjaar  

verjaarsdag  partytjie  hou  present  terug by skool  lees  kies  stil veilig  gevaarlik  gesond 
ASSESSERING Informeel 
 


