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Lees & kyk 

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 om begrip te toon  

• Gee 'n persoonlike reaksie op die storie deur dit met eie ervaring te verbind  

 

 

Luister na ‘n storie 

Verduidelik die luisterproses aan leerders soos die opdrag in die leerboek uiteengesit is. 

Die man by die verkeerslig 

Simon ry versigtig met sy splinternuwe motor werk toe. Die verkeerslig slaan oor na rooi en hy stop. 

Skielik staan daar ‘n man langs die motor. Voordat hy die venster kan toemaak, praat die die 

boemelaar. Hy sê: “Meneer, ek het drie kinders. Hulle het nie kos of klere nie.” 

Simon vervies hom so hy sommer die man wil wegjaag. Hy is so moeg vir al die mense wat bedel. 

As hy vir elkeen moet geld gee, sal hy niks vir homself oorhê nie. Voordat hy iets kan sê vra die 

boemelaar: “Kan meneer asseblief vir my R100 gee?” 

“Wat!” roep Simon uit. “R100?” Die boemelaar sê: “Ja asseblief meneer.” 

Simon vererg hom vir die man se houding en sê: “Luister jong, jy kan nie sommer vir R100 vra nie. 

Ek dink dit sal beter wees as jy vir R10.00 of R1.00 vra.” 

Die verkeerlig slaan oor na groen en Simon jaag weg in sy splinternuwe motor. 

1. ‘n Bedelaar / boemelaar,  hy lyk honger / hy het nie mooi klere aan  nie / dit lyk of 

hy bedel / vir geld vra. 

    (2) 

2. ‘n Bedelbordjie en ‘n blikke (2) 

3. Nee, want hy kyk net voor hom. (1) 

4. Hy was oppad na sy werk. (1) 

5. C. Die verkeerslig het oorgeslaan na rooi. (1) 

6. A. drie (1) 

7.  R100 (1) 

8.1 Simon was op pad na sy werk toe. 

8.2 Hy moes by die rooi verkeerslig stop. 

8.3 Skielik staan daar ‘n man langs sy motor. 

8.4 Die man vra vir R100. 

8.5 Simon was kwaad en het weggejaag. (5) 



 
 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 4: Taak 1 -  Onderwyser 
 3 
 

9. Ja, want hy ry met ‘n (splinter)nuwe motor. (1) 

  [15] 

 

Lees & 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  

• Gebruik leesstrategieë: gebruik kontekstuele leidrade om die betekenis van nuwe woorde te vind  

• Bespreek intrige, plek/ruimte en karakters  

• Bespreek die volgorde van gebeure  

• Beantwoord vrae oor wat eerste, tweede, ensovoorts gebeur het  

• Vra en beantwoord meer komplekse vrae  

• Spreek eie opinie uit en motiveer die opinie  

• Bespreek hoe die karakters 'n bepaalde siening van die wêreld verteenwoordig  

• Bespreek die rol wat visuele beelde speel  

• Bespreek alternatiewe maniere van aanbieding van karakters  

 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Lees persoonlike briewe  

• Pre-lees: voorspel gebaseer op vluglees van die teks  

• Gebruik leesstrategieë: kontekstuele leidrade om die betekenis van nuwe woorde te vind  

• Identifiseer hoofgedagte en spesifieke besonderhede  

• Bespreek die doel van die brief  

• Bespreek die formaat van die brief  

 

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Hervertel die storie in 5 of 6 sinne  

 

 

Lees ‘n gedig: Memorandum 

1. ‘n peer (1) 

2. Sy steek haar tong lank uit. (1) 

3. (verskriklik) kwaai  ‘n stywe nek (2) 

4. C. Die persoon is baie gehoorsaam (1) 

5. B. ‘n vis (1) 

6. mond (1) 

7. Slegte maniere, want mense nie wil sien wat jy eet nie / dit lelik is om met ‘n oop 

mond te kou (Aanvaar relevante antwoord binne konteks. 

    
(1) 
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8. sien (1) 

9. Leerder se eie antwoord (1) 

  [10] 

 

Lees ‘n strokiesprent: Memorandum  

1. twee (1) 

2. Oor ‘n vakansie / ‘n kombuis / ‘n restaurant.  (1) 

3. Die een van met vakansie.  (1) 

4. By die see.  (1) 

5. Hulle is vuil, want hulle eet uit die asdromme / hulle eet vuil kos. (1) 

6. B. ‘n Plek waar ‘n mens kos kan sit en kos bestel.  (1) 

7. gelukkig (1) 

8. ontsteld (1) 

9. Ja, want ‘n mens kan sien hoe die karakters lyk en waar hulle is. (1) 

10. Nee, want ek hou nie van kakkerlakke nie / die kakkerlakke is vuil.  (Aanvaar 

relevante antwoord binne konteks) 

        
(1) 

  [10] 

 

Rubriek vir hardoplees 

Kriteria 1 2 3 4 5 

Toon begrip van die gedeelte deur klem en uitdrukking tydens lees toe te 
pas. 

     

Lees die gedeelte vlot met gemak en duidelikheid.      

Projekteer stem en is hard genoeg om deur almal gehoor te word.      

Gebruik pouses effektief deur te stop by punte en asem te haal by 
kommas. Handhaaf oogkontak met gehoor 

     

 

Totaal 

 

20 ÷ 2 = 10 

 

Reageer op teks wat selfstandige gelees is: Memorandum 

1. C. Dit is verkeers om kinders te laat bedel.  (1) 

2. Sy sit en bedel (1) 

3. Hy staan en bedel.  (1) 

4. Die kind verbrand in die son / ‘n kar kan hom raakry / sy arms kan pyn in die nag.  (2) 
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5. Jy vra dat ander mense vir jou kos, klere of geld moet gee.  (1) 

6. Dit is wanneer grootmense sleg behandel en hulle jou seermaak.  (2) 

7. Nee, want hulle gaan nie skool toe nie.  (Aanvaar relevante antwoord binne konteks) (1) 

8. Nee, ‘n ma moet vir haar kinders sorg.  (Aanvaar relevante antwoord binne koneks) (1) 

 

6. Om die leser se aandag te trek.  (1) 

7. Foto’s of prentjies (1) 

8. Hartseer, want ek hou nie daarvan as diere doodgemaak word nie. / Kwaad, want ek word 

kwaad as mense diere skiet. Bang, want ek is bang vir mense wat skiet. (Aanvaar relevante 

antwoord binne konteks)  

       

(2) 

9. Onwaar, alle nuus in ‘n koerant het regtig gebeur.  (1) 

 

Skryf en aanbied 

Gebruik inligting uit 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n kaart / tabel / diagram / kopkaart / landkaart / prente / 
grafiek om 'n teks te skryf  

• Skryf 2 tot 3 paragrawe  

• Organiseer feite korrek en goed  

• Spelling en punktuasie is korrek  

Skryf 'n visuele inligtingsteks  

• Maak 'n kopkaart-opsomming van 'n kort teks  

• Organiseer voor- en nadele in 'n tabel  

Skryf 'n persoonlike brief  

• Kies toepaslike inhoud  

• Gebruik slegs 'n raam indien nodig  

• Dui boodskap reg aan  

• Orden inligting logies  

• Skryf eie naam onderaan  

• Gebruik 'n informele skryfstyl wat vir die doel gepas is  

 

 

Skryf ‘n inligtingsteks 

Verduidelik opdrag aan leerders.  
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Skryf ‘n inligtingsteks: Memorandum 

 

 

Skryf ‘n persoonlike brief 

Verduidelik opdrag aan leerders.  Ondersteun leerders met woordeskat en skryfproses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Meneer A        (2) 

            

Meneer B        (2) 

            

Meneer C        (2) 

            

Juffrou D        (2) 

            

Juffrou E        (2) 

            

                     0               1                2                3               4                5               6               7 
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Memorandum:  Taalstruktuur en -konvensies 
1.                  

                                  
      
(2) 

2. Nelsonstraat / Nuuskoerant / Kaapstad/ Johannesburg / Skoolstraat / Robert / Mokoena 

(enige een) 

geel 

  

(1) 

3. Vraagsindaar is ‘n vraagteken aan die einde van die sin.  (2) 

4. arme Byvoeglike naamwoord (1) 

 kind Selfstandige naamwoord (1) 

5. moeilike (1) 

6. vuurwarm (1) 

7. Onderwerp: Die man (1) 

 Gesegde: neem (1) 

Rubriek vir die nasien van ‘n persoonlike brief 

  Prestasievlakke 

Kr
ite

ria
 

Die skryfproses 

4  3 2 1 

 

Gegewe 
raamwerk korrek 
gebruik 

 

Gegewe 
raamwerk 
gebruik. 

Poging 
aangewend om 
gegewe 
raamwerk te 
gebruik. 

Gegewe 
raamwerk nie 
gevolg. 

Inhoud 

7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 

Uitstekende 
storie.  Logiese 
ordening van 
idees baie goed 
volgehou.  

Goeie storie.  
Logiese ordening 
van idees 
volgehou.   

Storie is 
verstaanbaar. 
Logiese ordening 
van idees redelik 
volgehou.  

Storie 
onversaanbaar 
Swak/geen 
ontwikkeling van 
idees nie. 

Spelling en 
leestekengebruik 

  4  3 – 2 1 

 
Korrekte spelling 
en  
leestekengebruik 

Enkele spel- en 
leestekenfoute. 

Uiters swak 
spelling en  
leestekengebruik. 

Taalgebruik, 
woordeskat 

  4  3 – 2 1 

 

Uitstekende 
taalgebruik. Min 
foute in 
taalgebruik. 

Voldoende 
woordeskat en 
weinige 
Algemene  
taalfoute. 

Beperkte tot 
uiters swak 
woordeskat. Baie 
taalfoute. 

[20] 
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 Voorwerp: die koeldrank (1) 

8. kindermishandeling (1) 

6. Die kind word deur die motoris gestamp    
(2) 

Totaal:  15 
 


