
 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 6 

Onderwysergids: Kwartaal 4 

Informele aktiwiteite:  Week 1 & 2 

 

 

 

  



 

 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 4 week 1 & 2:  Onderwyser    
      2 

 

Luister en praat 

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

• Lees hardop, met gevoel wat begrip toon  

• Lees hardop met behoorlike uitspraak, tempo en volume  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek 'n onderwerp  

 

Taalspeletjie: Memorandum 

Ek is werkloos. Ek het ‘n vrou en drie kinders.  Hulle is honger. Enige iets soos geld, kos of klere is 
welkom.  Kan u my help asb. ? 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n eenvoudige storie  

• Gebruik die storie-struktuur as 'n raam  

• Gebruik verbeeldingryke taal en 'n uitgebreide woordeskat  

• Verbind sinne tot 'n samehangende paragraaf deur voornaamwoorde, Verbindingswoorde  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling en punktuasie  

• Gebruik konsekwent die korrekte tydsvorm  

• Gebruik die woordeboek om spelling en betekenis na te gaan  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Skryf 'n eerste konsep  

• Hersien  

• Redigeer  

• Skryf die finale weergawe  

• Bied 'n netjiese, leesbare weergawe aan  

  

 

Skryf ‘n storie 

Gee leiding en woordeskat met die skryf van die storie. 
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Taalstruktuur- en konvensies 

Lettergrepe 

1. be     de    laar                                                                                                                                        
oop   oop  toe 

2. han    de                                                                                                                                                      
toe     oop 

3. mo    tor                                                                                                                                                    
oop   toe 

4. me     juf     frou                                                                                                                                             
oop    toe    oop 

5. nie       mand                                                                                                                                         
oop      toe 

 

Werkwoord 

1. bedel 

2. skil 

3. steek 

4. gesels 

5. skryf 

 

Tydsvorme 

1. Verlede tyd: Die man het by die verkeerslig gebedel. 

 Toekomende tyd: Die man sal by die verkeerslig bedel. 

2. Verlede tyd: Meneer De Beer het ‘n peer geskil. 

 Toekomende tyd: Meneer De Beer sal ‘n peer skil. 

3. Teenwoordige tyd: Mejuffrou Louw steek haar tong uit. 

 Toekomende tyd: Mejuffrou Louw sal haar tong uitsteek. 
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4. Teenwoordige tyd: Die kakkerlakke gesels by die vullisdrom. 

 Verlede tyd: Die kakkerlakke het by die vullisdrom gesels. 

5. Teenwoordige tyd: Robert Mokoena skryf ‘n brief. 

 Toekomende tyd: Robert Mokoena sal ‘n brief skryf. 

 

Samestellings 

1. oopmond 

2. skewebek 

3. kindermishandeling 

4. stopstraat 

5. skoolbank 

 


