
 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Onderwysergids: Kwartaal 4 

Informele aktiwiteite:  Week 7 & 8 

 

 
Luister en praat: 
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Neem aan gesprek oor 'n bekende onderwerp deel  

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

• Stel relevante vrae en reageer op vrae  

• Gee uitdrukking aan menings  

• Respekteer ander se idees  

 

Luisterbegrip: luister na 'n kort praatjie of aankondiging byvoorbeeld oor die radio, of TV, of lees die 
teks uit die handboek  

• Verduidelik die belangrikste boodskap  

• Interpreteer en bespreek die boodskap  

 

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 

 

 

Praat 

Leerders kyk na die prent en beantwoord die vrae mondeling.  Bespreek die prent en vrae in 

klasverband. 

 

Luisterbegrip 

Aankondiging 

Die skoolhoof het aangekondig dat daar ‘n opruimingsprojek by die skool gaan plaasvind.  Alle 

leerders, onderwysers en ouers van die skool gaan betrokke wees by die projek.  Alle klaskamers 

en die skoolterrein moet skoongemaak word.  Die projek gaan plaasvind op Saterdag, 3 November 

vanaf 09:00.  Alle papiere, plastiekbottels en blikkies moet in sakke gegooi word vir herwinning 

(recycling).  Die ander afval word in die asblikke gegooi.  Leerders moet die kennisgewing van die 

projek vir hul ouers gaan gee. 

 

Luisterbegrip:  Memorandum 

1. opruimingsprojek (1) 

2. C. Alle kinders onderwysers en ouers van die skool (2) 
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3. 

 

                Papier              

 

 

          Plastiekbottels     

 

 

               Blikkies                     

(3) 

 

Oefen luister en praat 

Gedig 

Lees gedig saam met  leerders.  Laat leerders gedig voordra. 

 

Taalspeletjie 

• Die onderwyser teken die prentjie van die “galg” op die bord. 

• Kies ‘n woord en trek een lyn vir elke letter van die woord. 

• Leerders raai letter en indien hul ‘n korrekte letter gee, word die letter op die lyn ingevul. 

• Indien die letter verkeerd is, teken een deel van hangman, begin met die kop. 

• Die speletjie is verby wanneer die woord voltooi is of wanneer hangman se lyf volledig is. 

 

Gebruik die volgende woorde: 

• papier 

• plastiekbottels 

• bBlikkies 

• herwin 

• asblikke 

• skoolterrein 
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Lees en kyk 

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

• Pre-lees: voorspelling na aanleiding van die titel en prente  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, met behulp van kontekstuele leidrade  

• Antwoord komplekse vrae: Hoekom nie?  Hoekom dink jy so? 

• Interpreteer visuele beelde 

• Vul ontbrekende woorde in ‘n opsomming in 

 
Lees visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat, kennisgewing of pamphlet 
• Pre-lees: bespreek prente 

• Bespreek die inhoud van die teks 

• Bespreek die doel, teikengroep en taalgebruik  

• Ontwerpselemente soos kleur en verskillende lettertipes en -groottes 

• Bespreek die uitleg van die teks 

• Bespreek die keuse van beelde 

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees 
 

Leesbegrip 

Merk die begripstoets volgens die memorandum. 

1. D. Moenie die aarde besoedel nie.  (1) 

2. C. Die aarde huil.  (1) 

3. A. Almal wat op die aarde woon.  (1) 

4. Om die boodskap te beklemtoon.  (1) 

5. Die aarde huil (cry) omdat mense dit besoedel (pollute).  As ons aanhou om die 
aarde te besoedel kan water opraak, geen visse sal in die water wees nie, daar 
gaan geen bome in die natuur wees nie en ons gaan nie meer skoon lug kan 
inasem nie. 

 

 

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is 

Die leerders hou ‘n klasbespreking oor die plakkaat.  Hul gee hul eie menings.  Die onderwyser lei 
die bespreking. 
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Skryf en aanbied 

Skryf 'n paragraaf aan die hand van 'n skryfraam  

• Gebruik gepaste inhoud  

• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling en punktuasie  

 

Ontwerp en skep 'n plakkaat, kennisgewing of pamflet  

• Gebruik die korrekte formaat  

• Kies toepaslike inligting  

• Gebruik ontwerps elemente soos kleur en verskillende lettertipes of -groottes  

• Gebruik gepaste uitleg  

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Memorandum:  Lydende en bedrywende vorm 

1. Die klaskamer word deur ons opgeruim. 

2. Plastiekbottels word deur ons herwin. 

3. Blikkies word deur die kinders opgetel. 

4. Kennisgewings word deur die kinders uitgedeel. 

5. Die projek word deur die skoolhoof aangekondig. 

6. Afval word deur hulle weggegooi. 

7. Die skool word deur die ouers geverf. 

8. Papiere word deur almal opgetel. 

 


