
 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 6 

Onderwysergids: Kwartaal 4 

Informele aktiwiteite:  Week 5 & 6 

 

 

 

  

  



 

 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 4 week 5 & 6:  Onderwyser    
      2 

 

 Taalstruktuur- en konvensies 

Stelsinne 

1. Die man  is werkloos.  

2. Die vrou laat haar kind bedel. 

3. Selfone het baie voordele.  

4. Robert skryf ‘n brief.  

5. Tegnologie is goed vir kommunikasie. 

(Aanvaar enige korrekte sin. Beide woorde wat gegee is, moet in die sin verskyn.) 

Vraagsinne 

1. Wie bestuur die motor?  

2. Hoekom / waarom / waar  bedel die man?  

3. Wat is die naam van die vrou?  

4. Hoekom / waarom / wanneer was jy siek?  

5. Hoe gaan dit met jou? 

Uitroepsinne / bevelsinne 

1. uitroepsin 

2. bevelsin 

3. bevelsin 

4. uitroepsin 

5. bevelsin 

 

Sinsontleding 

1. Onderwerp: die man                                                                                                                          

Gesegde: bestuur                                                                                                                                    

Voorwerp: sy motor 

2. Onderwerp: ek                                                                                                                          

Gesegde: skryf                                                                                                                                    

Voorwerp: ‘n brief 
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3. Onderwerp: hy                                                                                                                           

Gesegde: lees                                                                                                                                    

Voorwerp: ‘n boek 

4. Onderwerp: ons                                                                                                                          

Gesegde: speel                                                                                                                                    

Voorwerp: sokker 

5. Onderwerp: my pa                                                                                                                          

Gesegde: koop                                                                                                                                    

Voorwerp: ‘n selfoon 

 

Uitgebreide enkelvoudige sinne 

1. Die ryk man bestuur sy splinternuwe motor. 

2. Ek skryf ‘n brief aan my vriend.  

3. Hy lees ‘n interresante boek. 

4. Ons speel die gewilde sport,  sokker. 

5. My strek pa koop ‘n moderne selfoon. 

 

Ontkenning 

1. Die man is niewerkloos nie.  

2. Die vrou laat niehaar kind bedel nie.  

3. Selfone het niebaie voordele nie.   

4. Robert skryf nie ‘n brief nie.  

5. Tegnologie is niegoed vir kommunikasie nie.  

 

Direkte en indirekte rede 
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1. Hy sê vir die bedelaar dat hy  niks het om vir hom te gee nie.  

2. Die bedelaar sê dat ek vir hom R100 moet gee.  

3.  My ma sê vir my dat ek myselfoon moet antwoord.  

4. Meneer De Beer sê dat hy  ‘n peer skil.  

5. Die kakkerlak sê dat hy by die see was.  

 

Lydende en bedrywende vorm 

1. Sy motor word deur die man bestuur.  

2. ‘n Brief word deur my geskryf.  

3.. ‘n Boek word deur hom gelees.  

4. Sokker word deur ons gespeel.  

5. ‘n Selfoon word deur my pa gekoop. 

 

Leerders leer letterlike en figuurlike betekenis. 

 


