
 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans EAT 

Werkskedule: Graad 4 – Kwartaal 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 4 - Werkskedule 

Week 1 & 2 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Neem aan gesprek oor 'n bekende 

onderwerp deel  

• Speel 'n meer komplekse taalspeletjie  

• Oefen luister en praat  

 

Informeel: Onderwyser: Verduidelik moeilike begrippe en woordeskat.  

Leerders:  Klasbespreking oor “Sakgeld”. 

Taalspeletjie 

Voltooi  speletjie 

Onderwyser:  Lees en verduidelik gedig. 

Leerders:  Rangskik sinne in korrekte volgorde 
Voltooi taalspeletjie (meervoude) 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: Lees 'n storie  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

(mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare 

gelees is  

Informeel: Onderwyser lees verhaal “Inkopiedag”.  Verduidelik 

moeilike begrippe. 

Leerders beantwoord vrae skriftelik.  Motiveer keuse van teks. 

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n storie volgens 'n raam  

 

Informeel: Onderwyser verduidelik die onderwerp. Gee woordeskat.  

Leerders:  Skryf storie 

 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Vokale & konsonante 

• Lettergrepe  
• Meervoude (week 1) 

Week 2 – Onderwyser 

Hersien klinkers, medeklinkers en lettergrepe. 

Leerders: Voltooi aktiwiteit 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  



 
 

Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 4 - Werkskedule 

Refleksie:  

Week 3 & 4 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 
(mondeling) 

• Luisterbegrip: luister na 'n onderhoud / 'n 

geselsprogram  

• Luister na en gee mondelinge boodskap /pe  

• Oefen luister en praat  

 

Informeel: Luisterbegrip  Onderwyser: Verduidelik 

luisterproses en moeilike begrippe. Lees die onderhoud. 

Leerders:  Voltooi vrae skriftelik  

Formeel: Mondelinge boodskap. Onderwyser lees 
boodskap.  Lei klasbespreking. Bespreek vrae. 

Onderwyser lees gedig en verduidelik begrippe en woorde. 

Leerders lees en dra gedig voor. Omkring rymwoorde. Besin 

oor gedig. 

Onderwyser: verduidelik speletjie. Leerders voltooi speletjie. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks met visuele 

komponente, byvoorbeeld 'n diagram / tabel / 

geheuekaart / kaart / prent  

• Lees sosiale tekste, byvoorbeeld boodskappe  

• Lees 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat / 

advertensie / kennisgewing / pamflet  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

 

Formeel: Onderwyser:  Lees en verduidelik moeilike 
begrippe.  Grafiek , boodskap en advertensie. 
Leerders:  Beantwoord vrae. 

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n paragraaf aan die hand van 'n skryfraam  

• Voltooi 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n grafiek / 

tabel / kopkaart / kaart / prente  

• Skryf sosiale tekste, byvoorbeeld 'n boodskap  

 

Formeel: Verduidelik skryfstukke. Gee woordeskat.  
Skryf ‘n boodkap en ‘n paragraaf  
Informeel: Voltooi ‘n grafiek en ontwerp ‘n plakkaat. 
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Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Taalstrukture en -
konvensies 

• Selfstandige naamwoorde 

• Werkwoorde 

• Voornaamwoorde 

Onderwyser:  Hersien s.nw. ww & v.nw. 

Leerders:  Voltooi aktiwiteit. 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 5 & 6 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n storie  

• Speel 'n meer komplekse taalspeletjie  

• Oefen luister en praat / hardoplees  

Informeel: Onderwyser lees storie oor “Dom vrae en slim kinders”.  

Verduidelik moeilike begrippe. Leerders beantwoord vrae 

Voltooi taalspeletjie 

Onderwyser lees gedig en vrae en verduidelik moeilike begrippe. 

Leerders beantwoord vrae 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie met dialoog  

• Lees 'n dagboek / dagboek inskrywings / 

gedig  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare 

gelees is  

Formeel:  Hardoplees “Dom vrae en slim kinders”         

Onderwyser lees strokiesprent en verduidelik waar nodig.                     

Leerders:  Beantwoord vrae.  Motiveer keuse van teks. 

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n storie met dialoog  
 

Informeel: Onderwyser verduidelik die formaat van ‘n dialoog. 

Leerders voltooi die dialoog 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Sinne & sinsoorte 

• Figuurlike taal 

• Direkte & indirekte rede 

Onderwyser:  Hersien sinsoorte en direkte & indirekte rede. 

Leerders:  Voltooi aktiwiteit 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  
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Refleksie:  

 

Week 7 & 8 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Neem aan gesprek oor 'n bekende 

onderwerp deel  

• Luisterbegrip: luister na 'n kort praatjie of 

aankondiging byvoorbeeld oor die radio, 

of TV, of lees die teks uit die handboek  

• Oefen luister en praat   

Formeel:  Hervertel “Dom vrae, slim kinders” 
Onderwyser bespreek prent en verduidelik vrae. Leerders beantwoord 

vrae. 

Onderwyser lees aankondiging. Leerders beantwoord vrae 

Lees gedig saam voor. 

Speel hangman. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks  

• Lees visuele teks, byvoorbeeld 'n 

plakkaat, kennisgewing of pamflet  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare 

gelees is  

Onderwyser verduidelik plakkaat en vrae. 

Leerders beantwoord vrae.  Besin oor die plakkaat 

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n paragraaf aan die hand van 'n 

skryfraam  

• Ontwerp en skep 'n plakkaat, 

kennisgewing of pamflet  

Onderwyser verduidelik onderwerp en raamwerk. 

Leerders voltooi raamwerk en skryf paragraaf 

Onderwyser verduidelik die vereistes van die plakkaat. 

Leerders:  Ontwerp die plakkaat. 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Lydende en bedrywende vorm Onderwyser hersien lydende en bedrywende vorm. 

Leerders:  Voltooi aktiwiteit 

Formeel: Skryf taaltoets 

  

Ekstra aktiwiteite:  
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Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 

 

 

 

Week 9 & 10 

Jaareindeksamen 
 


