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Graad 5: EAT Kwartaal 3 Week 1 & 2 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na mondelinge beskrywing van plekke / mense  

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

• Identifiseer plekke / mense  

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

• Identifiseer ooreenkomste en verskille  

Luister na en lewer persoonlike verslae  

• Vertel eie ervarings in die regte volgorde  

• Beantwoord vrae oor wat eerste, tweede, ensovoorts gebeur het  

Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks vir die dag)  

• 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 en kyk Leesbegrip: lees '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)  

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

• Verstaan die kenmerke van die teks  

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

afleidings  

• Druk oorsaak en gevolg in 'n storie uit, byvoorbeeld: Wat het gebeur toe ...?  

• Beantwoord vrae oor die storie  

• Identifiseer en bespreek karakters  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

•  Lees 'n kort paragraaf  

• Bespreek hoofgedagte en besonderhede  

• Opsommings, byvoorbeeld kies die beste opsomming  

 

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Doen 'n Lewer 'n kort mondelinge boekresensie deur 'n geskikte raam te gebruik  
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Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n eenvoudige verhaal met behulp van 'n raam  

• Gebruik die verlede tyd  

• Identifiseer die belangrikste gebeurtenisse  

• Vertel die gebeure in die korrekte volgorde  

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

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Sinsoorte:  Stelsin, bevelsin, uitroepsin, vraagsin 

• Sinne:  enkelvoudige, veelvoudige, saamgestelde sinne 
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Graad 5: EAT Kwartaal 3 Week 3 & 4 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Praat voorbereid oor 'n bekende onderwerp  

• Beplan en berei belangrike punte voor  

• Praat ten minste 5 sinne oor die onderwerp  

• Beantwoord vrae  

Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks vir die dag)  

• 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 en kyk Lees inligtingstekste met visuele komponente, byvoorbeeld 'n kaart / tabel / diagram / 
kopkaart / landkaart / poskaart / prente / grafiek  

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

• Pre-lees: soeklees vir belangrike besonderhede  

• Bespreek belangrikste inligting en die besonderhede  

• Kies relevante inligting om vrae te beantwoord  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Gebruik gepaste leesstrategieë, byvoorbeeld vluglees, soeklees, kontekstuele leidrade, 

afleidings, eie mening  

Besin oor tekste gelees tydens selfstandige lees / lees in pare  

• Hervertel 'n teks in ongeveer 5 sinne  
 

Skryf en 
aanbied 

Teken / voltooi en merk eenvoudige visuele tekste, byvoorbeeld karate / tabelle / diagramme / 
landkaarte / poskaart / prente / grafieke 

• Gebruik inligting uit 'n visuele of geskrewe teks 

• Organiseer inligting netjies 

• Dra inligting korrek oor 

• Gebruik gepaste simbole / diagram 

Maak 'n opsomming (kopkaart) van 'n kort teks 

• Identifiseer ten minste drie belangrike punte 

•  Gebruik die korrekte struktuur 

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Ontkenning 

• Direkte en indirekte rede 
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Graad 5: EAT Kwartaal 3 Week 5 & 6 
Vaardigheid  
Luister & 
praat  
(mondeling) 

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 en 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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Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n eenvoudige storie wat dialoog bevat  

• Skryf 'n interessante storie  

• 'n Storie moet 'n begin, 'n middel en 'n einde hê  

• Gebruik die gepaste tydsvorm, byvoorbeeld teenwoordige of verledetyd  

• Verbind sinne met en en maar  

• Gebruik leestekens (aanhalings-tekens)  

• Begin die stappe vir prosesskryf gebruik  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Produseer eerste konsep  

• Proeflees  

• Skryf die finale weergawe  
Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Lydende en bedrywende vorm 
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Graad 5: EAT Kwartaal 3 Week 7 & 8 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Neem deel aan 'n gesprek oor 'n bekende onderwerp  

• Vra en beantwoord vrae  

• Respekteer ander leerders deur na hulle te luister  

• Moedig groeplede aan om medeleerders te ondersteun  

• Gebruik konsepte en woordeskat wat met ander vakke verband hou.  

• Gebruik kodewisseling indien nodig  

Speel 'n taalspeletjie  

• Volg instruksies korrek  

• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat  

• Maak beurte om te praat, gee ander 'n kans om te praat  

Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks vir die dag)  

• 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 en kyk Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks (prosedure), byvoorbeeld instruksies vir 'n eenvoudige 
wetenskap-eksperiment of 'n projek  

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

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van titel en opskrifte en prente / visuele materiaal  

• Gebruik vluglees en soeklees  

• Vind besonderhede  

• Interpreteer visuele materiaal  

• Beskryf volgorde en formaat  

• Volg instruksies  

Lees inligtingstekste oor die kurrikulum heen, byvoorbeeld 'n kort verslag, beskrywing of 
verduideliking van 'n ander vak (soos 'n tydlyn)  

• Pre-lees: voorspelling na aanleiding van titel en opskrifte en prente / visuele tekste  

• Gebruik vluglees en soeklees  

• Bespreek die belangrikste idees en besonderhede  

• Interpreteer en bespreek visuele materiaal  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Deel menings oor die teks  
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Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n inligtingsteks, byvoorbeeld tekste wat in ander vakke gebruik word  

• Skryf 2 tot 3 paragrawe  

• Organiseer inligting logies  

• Gebruik formele taal  

• Sluit besonderhede in  

• Gebruik lydende vorm gepas  

• Gebruik die woordeboek om spelling en betekenis na te gaan  

 

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum oor idees  

• Skryf die eerste konsep  

• Kontroleer spelling  

Skryf die finale weergawe  

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Letterlike en figuurlike betekenis 



 

 

Afrikaans EAT gr. 5 Kwartaalbeplanning 3     
    9 

 

Graad 5: EAT Kwartaal 3 Week 9 & 10 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Neem deel aan 'n gesprek oor 'n bekende onderwerp  

• Vra en beantwoord vrae  

• Respekteer ander leerders deur na hulle te luister  

• Moedig groeplede aan om medeleerders te ondersteun  

• Gebruik konsepte en woordeskat wat met ander vakke verband hou.  

• Gebruik kodewisseling indien nodig  

Speel 'n taalspeletjie  

• Volg instruksies korrek  

• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat  

• Maak beurte om te praat, gee ander 'n kans om te praat  

Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks vir die dag)  

• 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 en kyk Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks (prosedure), byvoorbeeld instruksies vir 'n eenvoudige 
wetenskap-eksperiment of 'n projek  

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

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van titel en opskrifte en prente / visuele materiaal  

• Gebruik vluglees en soeklees  

• Vind besonderhede  

• Interpreteer visuele materiaal  

• Beskryf volgorde en formaat  

• Volg instruksies  

Lees inligtingstekste oor die kurrikulum heen, byvoorbeeld 'n kort verslag, beskrywing of 
verduideliking van 'n ander vak (soos 'n tydlyn)  

• Pre-lees: voorspelling na aanleiding van titel en opskrifte en prente / visuele tekste  

• Gebruik vluglees en soeklees  

• Bespreek die belangrikste idees en besonderhede  

• Interpreteer en bespreek visuele materiaal  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Deel menings oor die teks  
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Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n inligtingsteks, byvoorbeeld tekste wat in ander vakke gebruik word  

• Skryf 2 tot 3 paragrawe  

• Organiseer inligting logies  

• Gebruik formele taal  

• Sluit besonderhede in  

• Gebruik lydende vorm gepas  

• Gebruik die woordeboek om spelling en betekenis na te gaan  

 

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum oor idees  

• Skryf die eerste konsep  

• Kontroleer spelling  

Skryf die finale weergawe  

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Taaltoets 


