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Graad 4: 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 / 
fantasieë / werklike lewenstories)  

• Verduidelik stappe van luisterproses  
• Bespreek intrige, ruimte en karakters  
• Beantwoord eenvoudige vrae  
• Noem korrekte name van karakters in die storie  
• Hervertel 'n storie in die regte volgorde  
• Druk gevoelens oor die storie uit  
• Beskryf oorsake en gevolge van die optrede of gebeure  

 
Beskryf 'n persoon / dier / karakter uit die storie / plek waar die storie afspeel  

• Verduidelik hoe die persoon / dier / karakter  
 
Oefen luister en praat / hardoplees (kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  
• Lees hardop met toepaslike uitspraak, uitdrukking en tempo  
• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  
• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  
• Gee en volg eenvoudige instruksies / opdragte  
• Hervertel eie nuus  
• Hervertel 'n storie wat jy gehoor of gelees het  

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 titel en prente  
• Interpreteer en verduidelik die boodskap  
• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade, afleidings maak  
• Hervertel gebeure in die korrekte volgorde  
• Spreek gevoelens oor die teks uit en motiveer  
• Bespreek die hoofkarakter en ander karakters  
• Doen rolspel wat op die storie gebaseer is  

 
Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  
Lees 'n eenvoudige boekresensie  

• Identifiseer belangrike inligting, byvoorbeeld die titel, skrywer  
• Identifiseer hoofgedagtes  
• Bespreek formaat van die resensie  
• Bespreek respons op die resensie  

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is / lees in pare  
• Gee 'n kort mondelinge resensie van 'n boek  
• Gee 'n kort, mondelinge resensie deur 'n geskikte raam te gebruik 

Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n dialoog  
• Kies toepaslike inhoud vir die onderwerp  
• Gebruik die raam gepas  
• Karakters se “dialoog” volg in logiese volgorde  
• Gebruik gepaste grammatika, spelling, leestekens en spasies tussen paragrawe  

 
Gee 'n beskrywing (paragraaf) van 'n persoon / dier / plek  

• Beskryf duidelik  
• Gebruik behoorlik gekonstrueerde, volledige sinne  
• Gebruik hoof- en ondersteun-ende gedagtes  
• Gebruik gepaste grammatika, spelling en punktuasie  
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Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Sinsoorte:  Stelsin, bevelsin, uitroepsin, vraagsin 
• Sinne:  enkelvoudige, veelvoudige, saamgestelde sinne 
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Graad 4: EAT Kwartaal 3 Week 3 & 4 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na inligtingsteks, byvoorbeeld 'n feitelike hervertelling / verslag / 
nuusberig  
Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Beantwoord vrae  
• Beskryf die gebeurtenis  
• Deel idees en bied opinies aan  

 
Neem aan 'n kort gesprek oor 'n bekende onderwerp deel  

• Neem beurte  
• Hou by die onderwerp  
• Vra relevante vrae  

 
Oefen luister en praat / hardoplees (kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, uitdrukking en tempo  
• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  
• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  
• Gee en volg eenvoudige instruksies / opdragte  
• Hervertel eie nuus  
• Hervertel 'n storie wat jy gehoor of gelees het  

 

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks, byvoorbeeld 'n feitelike hervertelling / verslag / nuusberig  
Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van titel en prente  
• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld soeklees vir spesifieke besonderhede, vluglees vir die 

algemene idee  
• Antwoorde komplekse vrae byvoorbeeld: Waarom …? Hoe dink jy ...?  

 
Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  
Lees 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat of 'n kennisgewing  

• Pre-lees: bespreek prente / illustrasies  
• Bespreek die inhoud van die teks  
• Identifiseer spesifieke inligting  
• Interpreteer die inligting  
• Bespreek die doel van die teks  
• Bespreek taalgebruik  
• Identifiseer en bespreek ontwerpselemente, soos kleur, lettertipes en -groottes  

 
Besin oor tekste wat selfstandig gelees is / lees is pare  
• Vergelyk boeke / tekste wat gelees is  
 

Skryf en 
aanbied 

Opsomming van 'n inligtingsteks  
• Vul die ontbrekende woorde in in 'n skriftelike opsomming  
• Gebruik gepaste woordeskat  
• Gebruik nuwe woorde uit die leesteks  

 
Ontwerp en skep 'n visuele teks byvoorbeeld 'n plakkaat of 'n kennisgewing  

• Gebruik die korrekte formaat  
• Kies toepaslike inligting  
• Gebruik ontwerpselemente soos kleur en verskillende lettertipes en -groottes  

 

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Ontkenning 

• Direkte en indirekte rede 
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Graad 4: EAT Kwartaal 3 Week 5 & 6 
Vaardigheid  
Luister & 
praat  
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na 'n storie  
Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Luister en verwys na eie ervaring  
• Identifiseer spesifieke besonderhede  
• Hervertel in die korrekte volgorde  
• Beskryf oorsaak en gevolg, byvoorbeeld die effek van 'n handeling of gebeurtenis  
• Verduidelik die boodskap van die storie  

 
Luister na 'n gedig  

• Bespreek waaroor die gedig handel  
• Lê verband met eie ervaring  
• Identifiseer rym en ritme  
• Identifiseer klanknabootsende woorde  
• Druk gevoelens uit wat deur die gedig gestimuleer is  
• Dra gedig / gekose reëls voor  

 
Oefen luister en praat / hardoplees  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, uitdrukking en tempo  
• Oefen met woorde wat klank naboots, byvoorbeeld bye wat zoem, glas wat rinkel  

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 / illustrasies  
• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade  
• Identifiseer en lewer kommentaar op die intrige  
• Verduidelik die boodskap van die storie  
• Beskryf oorsaak en gevolg, byvoorbeeld die effek van 'n handeling of gebeurtenis  
• Identifiseer en bespreek stereotipes  

 
Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Lees 'n gedig  
• Pre-lees: voorspel na aanleiding van titel en foto’s  
• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kyk na prente, gebruik kontekstuele 

leidrade  
• Identifiseer ritme en rym  
• Breek woorde in lettergrepe op  
• Druk gevoelens uit wat deur die gedig gestimuleer is  

 
Besin oor tekste wat selfstandig gelees is / lees in pare  

• Hervertel storie of hoofgedagtes in 3 tot 5 sinne  
• Bepreek eie emosies na aanleiding van gelese tekste  

Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n storie deur die gebruik van 'n raam  
• Kies toepaslike inhoud vir die onderwerp  
• Gebruik die raam korrek  
• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat, insluitend verbindingswoorde en frases  
• Gebruik gepaste grammatika, spelling, leestekens en spasies tussen paragrawe  

 
Skryf sinne wat rym  

• Skryf pare sinne wat dieselfde lengte het en rym  
• Gebruik gepaste ritme en rym  
• Gebruik kennis van lettergrepe om die ritme te ontwikkel  
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Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Lydende en bedrywende vorm 
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Graad 4: EAT Kwartaal 3 Week 7 & 8 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na inligtingsteks, soos 'n feitelike hervertelling / beskrywing  
Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Beantwoord vrae  
• Identifiseer en lewer kommentaar op die hoofgedagte en spesifieke besonderhede  
• Deel idees en spreek menings uit  
• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat  

 
Luister na 'n beskrywing van plekke / plante / diere / voorwerpe  

• Identifiseer plekke korrek  
• Gebruik woorde wat die plek korrek beskryf  
• Gebruik 'n paar nuwe woorde  
• Gebruik byvoeglike naamwoorde  

 
Oefen luister en praat (kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  
• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  
• Gee en volg eenvoudige instruksies / opdragte  
• Vertel eie nuus  

• Hervertel 'n storie wat gehoor of gelees is  
Lees en kyk Leesbegrip: lees inligtingstekste met visuele komponente, byvoorbeeld 'n diagram / tabel / 

kopkaart / kaart/ prente  
Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Pre-lees: voorspelling van titel en foto’s  
• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld vluglees  
• Identifiseer die hoofgedagte en spesifieke besonderhede en lewer kommentaar daarop  
• Interpreteer inligting in die visuele teks  

 
Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  
Lees prosedure tekste, byvoorbeeld eenvoudige instruksies  

• Pre-lees: voorspelling na aanleiding van titel en prente  
• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kyk na prente, gebruik kontekstuele 

leidrade  
• Beantwoord vrae oor die teks  
• Beskryf wat gedoen moet word  
• Bespreek spesifieke besonderhede van die teks  
• Bespreek volgorde van instruksies  
• Volg die instruksies  

 
Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

• Lê verband met eie ervaring  
Skryf en 
aanbied 

Etikette en / of visuele tekste, byvoorbeeld 'n diagram / tabel / kopkaart / kaart / prente  
• Gebruik gepaste woordeskat  
• Gebruik die korrekte formaat vir etikette, byvoorbeeld slegs een of twee woorde  

 
Gebruik inligting uit 'n visuele teks om 'n beskrywende paragraaf te skryf  

• Interpreteer die inligting korrek  
• Gebruik gepaste woordeskat  

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Letterlike en figuurlike betekenis 



 

 

Afrikaans EAT gr. 4 Kwartaalbeplanning 3     
    8 

 

 

 

Graad 4: EAT Kwartaal 3 Week 9 & 10 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na 'n toneelstuk wat hardop gelees word of oor die radio / TV  
Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Voorspel na aanleiding van die titel  
• Hervertel 'n drama in volgorde  
• Gee die name van die karakters korrek  
• Rolspeel 'n karakter of 'n bekende situasie  
• Kies toepaslike inhoud  
• Gebruik besonderhede akkuraat  
• Druk gedagtes en gevoelens uit  
• Hou by die onderwerp  
• Toon bewustheid van sosiale verskille  
• Skakel van een taal na 'n ander indien toepaslik  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, uitdrukking en tempo  
• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  
• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  
• Gee en volg eenvoudige instruksies / opdragte  
• Hervertel eie nuus  
• Hervertel 'n storie wat gehoor of gelees is  

  

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n toneelstuk  
Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Pre-lees: voorspelling volgens titel  
• Gebruik leesstrategieë  
• Identifiseer die storielyn  
• Bespreek karakters en agtergrond  
• Druk gevoelens uit wat deur die teks gestimuleer is  
• Bespreek kenmerke van die teks, veral punktuasie en formaat  
• Voer die toneelstuk of 'n kort gedeelte daarvan op  

 
Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Gee 'n kort, mondelinge resensie gebaseer op 'n toepaslike raam  
 

Skryf en 
aanbied 

 Skryf 'n dialoog  
• Kies toepaslike karakters  
• Organiseer die gesprek logies  
• Gebruik die raam korrek  
• Gebruik die direkte rede gepas  
• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat  
• Gebruik gepaste grammatika, spelling, punktuasie en spasiëring  

 
Skryf 'n eenvoudige boekresensie, gebruik 'n raam  

• Kies toepaslike inhoud  
• Gee eie mening  

 

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Taaltoets 


