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Graad 6: EAT Kwartaal 3 Week 1 & 2 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

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  
 

Lees en 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  

Skryf en 
aanbied 

Skryf dagboek inskrywings  

• Kies toepaslike inhoud vir die onderwerp  

• Gebruik die gepaste struktuur as 'n raam  

• Vertel die gebeure in die korrekte volgorde  
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• 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  

 

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Sinsoorte:  Stelsin, bevelsin, uitroepsin, vraagsin 

• Sinne:  enkelvoudige, veelvoudige, saamgestelde sinne 
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Graad 6: EAT Kwartaal 3 Week 3 & 4 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na 'n eenvoudige praatjie oor 'n onderwerp  

• Vra en beantwoord meer komplekse vrae  

• Bespreek die hoofgedagte  

• Gee opinies  

• Respekteer ander leerders deur na hulle te luister  

• Moedig ander groeplede aan om medeleerders te ondersteun  

Praat oor 'n kwessie na voorbereiding  

• Kies 'n toepaslike onderwerp en inhoud  

• Hou by die onderwerp  

• Organiseer inhoud logies  

Versamel inligting, byvoorbeeld eenvoudige navorsing vir 'n opname  

• Kies vrae om beantwoord te word  

• Vra en beantwoord vrae  

• Teken inligting aan as notas in die vraelys wat ontwikkel is  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek 'n onderwerp  

 

Lees en kyk Leesbegrip: lees inligtingstekste met visuele middele byvoorbeeld 'n kaart / tabel / diagram / 
kopkaart / landkaart / prente / grafiek  

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

• Pre-lees: soeklees vir belangrike besonderhede  

• Vra vrae  

• Kies relevante inligting om vrae te beantwoord  

• Maak 'n kopkaart-opsomming van die teks  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Doen'n woordraaisel  

• Gebruik relevante woordeskat  

• Spel woorde korrek  

• Verduidelik betekenis van woorde  

• Gebruik dit in 'n sin  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Som teks in ongeveer 5 sinne op  
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Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n inligtingsteks met behulp van visuele middele, byvoorbeeld 'n kaart / tabel / diagram / 
kopkaart / landkaart / prente / grafiek  

• Lees / kyk na gekose teks  

• Gebruik inligting uit die teks om die visuele teks te teken, byvoorbeeld met behulp van 

tabelle, kaarte of grafieke  

• Toon duidelik die verhouding tussen die verskillende dele van die diagram of ander visuele 

teks aan  

Verander teks na 'n grafiese teks (gebruik notas van versamelde inligting)  

• Dra inligting in grafiese vorm oor, byvoorbeeld 'n grafiek of tabel  

• Ontleed inligting  

Skryf 'n kort verslag oor inligting ingesamel  

• Evalueer inligting  

• Maak besluite en motiveer  

• Gebruik 'n gepaste struktuur vir die verslag  

• Organiseer paragrawe korrek, byvoorbeeld 'n inleidingsin (kernsin) en ondersteunende 

sinne  

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Ontkenning 

• Direkte en indirekte rede 
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Graad 6: 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  

• Gee 'n persoonlike reaksie wat verband hou met eie ervaring  

• Gee eie mening en motiveer die mening  

• Gee 'n alternatiewe slot, gebruik verbeelding en beskryf moontlikhede  

Hervertel 'n storie  

• Gebruik die korrekte volgorde van gebeure  

• Verwys korrek na die karakters in die verhaal  

• Gebruik tydsvorme wat in vorige grade bekendgestel is  

• Gee 'n alternatiewe slot  

Luister na 'n lied / eenvoudige gedigte  

• Herroep die hoofgedagte en bespreek dit  

• Lê verbande met eie ervaringe  

• Identifiseer rym  

• Druk gevoelens uit wat deur die gedig gestimuleer is  

• Voer lied / gekose reëls uit  

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

• Lees hardop met gevoel, en toon begrip  

• Lees hardop met behoorlike uitspraak, tempo en volume  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek 'n onderwerp  

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n storie  

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

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van die prente  

• Bespreek titel, intrige, karakters en die agtergrond  

• Bespreek hoe die intrige van 'n storie 'n sekere idee van die wêreld kan verteenwoordig  

• Beantwoord vrae oor die storie  

• Som die storie mondeling op  

• Identifiseer die lewensles of boodskap van die storie  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Lees gedigte  

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



 

 

Afrikaans EAT Gr. 6 Kwartaalbeplanning 3     
    7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld kontekstuele leidrade  

• Beantwoord vrae oor die gedig  

• Druk gevoelens uit wat deur die gedig opgeroep is  

• Bespreek rympatroon  

• Bespreek vergelykings wat in die gedig voorkom  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Lê verbande met eie ervaringe  

 

Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n eenvoudige storie (gebruik stappe vir prosesskryf meer onafhanklik)  

• Kies interessante inhoud  

• Gebruik die storiestruktuur as 'n raam  

• Skep 'n begin, middel en slot  

• Vertel gebeure in gepaste volgorde  

• Gebruik 'n geskikte tydsvorm en verbindingswoorde(en, maar)  

• Gebruik 'n groter verskeidenheid punktuasie, insluitend aanhalingstekens  

• Gebruik gepaste spasiëring vir paragrawe  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Skryf die eerste konsep  

• Kry terugvoering omtrent die inhoud en gebruik van grammatika en woordeskat  

• Kontroleer spelling  

• Skryf die finale weergawe  

Skryf vir genot, byvoorbeeld 'n eenvoudige vierreëlige gedig of rymende sinne  

• Kies onderwerp  

• Skryf rymende sinne oor die onderwerp  

• Gebruik een vergelyking  

 
Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Lydende en bedrywende vorm 
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Graad 6: EAT Kwartaal 3 Week 7 & 8 
Vaardigheid  
Luister & praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na en voer instruksies uit byvoorbeeld 'n prosedure  

• Voorspel wat volgende kan gebeur  

• Bespreek besonderhede van die teks  

• Bespreek volgorde van instruksies  

• Bespreek die vorm van die werkwoord wat gebruik is  

Speel 'n taalspeletjie  

• Oefen Volg instruksies korrek  

• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat  

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

Luister en praat (gedeelde teks vir die dag)  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek 'n onderwerp  

Lees en kyk Lees 'n inligtingsteks (prosedure) byvoorbeeld 'n resep / instruksies vir 'n wetenskap-
eksperiment / projek  

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

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

• Dra die teks in verkorte vorm oor, byvoorbeeld deur 'n inhoudsopgawe of indeks op te stel  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld vluglees of soeklees  

• Interpreteer visuele materiaal  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Beskryf wat gedoen moet word  

• Bespreek besonderhede van die teks  

• Bespreek die formaat van die teks  

• Bespreek die volgorde van instruksies  

• Volg die instruksies  

Lees inligtingstekste soos 'n kort verslag / 'n beskrywing / 'n verklaring uit 'n ander vak  

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

• Dra die teks in verkorte weergawe oor, byvoorbeeld 'n inhoudsopgawe of indeks  

• Gebruik soeklees en vluglees vir spesifieke inligting  

• Interpreteer visuele materiaal  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Gee hoofgedagtes en ondersteunende besonderhede  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Gee hoofgedagtes  

• Beskryf die kenmerke van 'n paar van die gelese tekste, byvoorbeeld naslaanboeke met 'n 
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inhoudsopgawe of indeks  
 

Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n inligtingsteks byvoorbeeld tekste wat in ander vakke gebruik is  

• Skryf 2 tot 3 paragrawe  

• Organiseer inligting logies  

• Gebruik 'n kernsin en ondersteunende sinne  

• Gebruik woordeskat wat met ander vakke verband hou  

• Gebruik formele taal  

• Sluit spesifieke besonderhede in  

• Gebruik die lydende vorm gepas  

Maak 'n kopkaart-opsomming van 'n kort teks  

• Identifiseer ten minste drie hoofpunte  

• Organiseer inligting netjies  

• Gebruik gepaste simbole / diagramme / 'n ander relevante grafiese teks  

• Toon duidelik die verhouding tussen die verskillende dele van die diagram of ander 

grafiese teks aan  

• Gebruik gepaste woordeskat  

• Kontroleer spelling  

• Gebruik 'n woordeboek om spelling en betekenis van woorde na te gaan  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Skryf die eerste konsep  

• Kontroleer Kontroleer spelling  

• Skryf die finale weergawe  

Taalstuktuur- en 
konvensies 

• Letterlike en figuurlike betekenis 
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Graad 6: EAT Kwartaal 3 Week 9 & 10 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Neem deel aan 'n gesprek oor 'n bekende onderwerp  

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

• Vra relevante vrae en reageer op vrae  

• Hou vol met Hou vol met gesprekvoering  

• Gee uitdrukking aan menings  

• Respekteer ander se idees  

• Moedig ander leerders aan om die addisionele taal te praat  

Voer eenvoudige toneelstukke op  

• Gebruik gepaste inhoud en taal  

• Gebruik die direkte rede  

• Ontwikkel 'n sinvolle storielyn  

• Gebruik stem, gebare en uitdrukking om betekenis oor te dra  

• Spreek woorde hoorbaar en korrek uit  

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

• Lees hardop met gevoel, wat begrip van die teks toon  

• Lees hardop met behoorlike uitspraak, tempo en volume  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek 'n onderwerp  

 

Lees en kyk Lees 'n toneelstuk  

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

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van die titel  

• Gebruik leesstrategieë  

• Identifiseer die storielyn  

• Bespreek karakters, plek/ruimte en handeling  

• Druk eie gevoelens uit, na aanleiding van die teks  

• Bespreek kenmerke van die teks, veral punktuasie en formaat  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Bied 'n kort mondelinge boekverslag met toepaslike inhoud en struktuur aan  

• Gee eie mening  
 



 

 

Afrikaans EAT Gr. 6 Kwartaalbeplanning 3     
    11 

 

 

 

Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n kort toneelstuk in 'n meer informele skryfstyl  

• Kies toepaslike karakters  

• Ontwikkel die gesprek en handeling logies  

• Gebruik die direkte rede  

• Gebruik gepaste punktuasie, byvoorbeeld dubbelpunte, uitroeptekens en vraagtekens  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Produseer eerste konsep  

• Kry terugvoering en hersien konsep  

• Proeflees  

• Skryf die finale weergawe  

• Bied die netjiese, leesbare, weergawe met die korrekte spasiëring aan  

 

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Taaltoets 


