
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 6 

Onderwysergids: Kwartaal 3 

Informele aktiwiteite:  Week 9 & 10 
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Luister en praat 

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  

 

 

Luister & praat / Lees & kyk 

Lees die dialoog “Sandile se wens” saam met leerders. Bespreek die vrae mondeling in klasverband. 

Moontlike antwoorde 

1. Om ‘n beroemde sokkerspeler te wees, om baie geld in die bank te hê en om nooit weer toets te skryf 

nie. 

2. Hy sê dit sal lekker wees om die Lotto te wen, maar sy grootste wens dat sy ouma gesond moet word. 

3. Petrus het net aan homself gedink en gewens vir baie geld. 

4. Leerders se eie antwoorde. 

5. Die karakter wat praat se naam word eers geskryf en dan volg ‘n dubbelpunt. Dan volg die karakter se 

eie woorde. 
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Gedig 

Lees gedig saam met leerders. Laat leerders gedig dramatiseer. 

 

Taalspeletjie 

Laat leerders die uitdrukking demonstreer deur ‘n prentjie in hul werkboeke te teken. Die prentjie moet die letterlike 

interpretasie van die uitdrukking uitbeeld. Hulle moet die figuurlike betekenis daarvan onderaan die prentjie skryf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar is altyd ‘n sepie vervolgverhaal soos 7de Laan op TV. 
 
 
 

 

Lees & 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  
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Moontlike antwoorde 

1. twee 

2. Frits en Magda 

3. In ‘n kombuis  

4. By die feëtjies 

5. “n Paleis vir haar, ‘n kroon vir Frits, skoonheid vir haar, ‘n lang lewe vir Frits en vir goud en juwele.  

6. Sy het nie kos gemaak om die aand te eet nie.  

7. Omdat hy ‘n wens gemors het / omdat hy gewens dat sy wors vir aandete gemaak het.  

8. Nee, want hulle het niks uit hul wense gekry nie. 

Ja, hulle het lekker worsies gehad om te eet.  

9. Die skuinsgedrukte woorde gee inligting oor die karakters, waar die toneel afspeel en die emosies van die 

karakters.  

 

Kopkaart-opsomming 

Verduidelik opdrag en laat leerders ‘n kopkaart maak volgens opdrag in leerderboek. 

 

 

 


