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Afrikaans EAT Graad 5: Kwartaal 4 - Werkskedule 

Week 1 & 2 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n storie  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Oefen luister en praat / hardoplees 

(gedeelde teks vir die dag)  

Informeel: Onderwyser: Lees storie “Dis pouse!”  Leerders 

beantwoord vrae. 

Informeel: Voltooi taalspeletjie deur instuksies neer te skryf. 

Informeel: Onderwyser:  Lees en verduidelik gedig. Leerders voer 

gedig op. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie en ‘n plakkaat 

• Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit 

die onderwyser se hulpbronlêer   

 

Formeel: Onderwyser lees verhaal “Juffrou se verjaardag”.  
Verduidelik moeilike begrippe. 
Leerders beantwoord vrae skriftelik.  
Formeel: Onderwyser lees plakkaat. Verduidelik moeilike 
begrippe. 
Leerders beantwoord vrae skriftelik.  

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n persoonlike verslag van gebeure  

• Skryf 'n eenvoudige storie  

• Gebruik die stappe van die skryfproses   

Informeel: Onderwyser verduidelik die onderwerp. Gee woordeskat.  

Leerders:  Skryf storie 

 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Vokale & konsonante 

• Lettergrepe  

• Punktuasie en leestekens 

• Werkwoord 

Hersien klinkers, medeklinkers en lettergrepe. 

Leerders: Voltooi aktiwiteit 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  



 
 

Afrikaans EAT Graad 5: Kwartaal 4 - Werkskedule 

Refleksie:  

Week 3 & 4 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 
(mondeling) 

• Neem aan 'n bespreking deel  

• Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks 

vir die dag)  

 

Infromeel: Verduidelik die veskil tussen ‘n dieretuin en ‘n 

wildtuin en voer ‘n mondelinge bespreking oor diere. 

Formeel: Onderwyser lei klasbespreking oor foto’s van 
leeus. Leerders berei mondeling voor en dra dit voor. 
Informeel: Onderwyser: verduidelik speletjie. Leerders voltooi 

speletjie. Onderwyser lees gedig en verduidelik begrippe en 

woorde.Leerders lees en dra gedig voor. 

  

Lees en kyk • Lees 'n mediateks, byvoorbeeld 'n tydskrifartikel of 

nuusberig  

• Lees en verstaan 'n plakkaat   

Informeel: Lees koerantberig en bespreek die kenmerke van 

‘n koerantberig. 

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n inligtingsteks met behulp van 'n raam  

• Ontwerp 'n plakkaat  

  

Formeel: Onderwyser verduidelik hoe om ‘n plakkaat te 
ontwerp. Leerders kies ‘n onderwerp en ontwerp ‘n 
plakkaat. 

  

Taalstrukture en -
konvensies 

• Bywoord 

• Selfstandige naamwoord 

• Byvoeglike naamwoord 

• Voorsetsel 

• Telwoorde 

• Sinonieme 

• Antonieme 

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

Leerders:  Voltooi aktiwiteit. 

  

Ekstra aktiwiteite:  
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Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 5: Kwartaal 4 - Werkskedule 

 

Week 5 & 6 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Skryf en aanbied • Skryf 'n persoonlike verslag van gebeure  

• Skryf 'n eenvoudige boekresensie deur 

'n raam te gebruik  

• Gebruik die stappe van die skryfproses  

Formeel: Onderwyser verduidelik die opdrag 
Leerders skryf ‘n persoonlike hervertelling. 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Sinne & sinsoorte 

• Sinsontleding 

• Lydende & bedrywende vorm 

• Figuurlike taal 

• Direkte & indirekte rede 

Onderwyser:  Hersien sinsoorte en direkte & indirekte rede. 

Leerders:  Voltooi aktiwiteit 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 

Week 7 & 8 

Jaareindeksamen 

 


