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Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 4 - Werkskedule 

Week 1 & 2 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n storie  

• Vertel eie storie  

• Oefen luister en praat / hardoplees 

(gedeelde teks vir die dag)   

Formeel: Onderwyser lees luisterteks. Verduidelik moeilike 
begrippe. Volg stappe van luisterproses. Leerders beantwoord 
vrae skriftelik  
Informeel: Taalspeletjie 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

(mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare 

gelees is  

Formeel: Lees gedig “As niemand kyk nie. Beantwoord vrae 
skriftelik.  
Formeel: Lees strokiesprent “Kos vir kakkerlakke”. Beantwoord 
vrae skriftelik. 
 

  

Skryf en aanbied • 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  
• Meervoude 

• Spelling  

• Afkortings 

• Werkwoord 

• Tydvorme 

• Samestellings 

Hersien taal. 

Leerders: Voltooi aktiwiteit 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  
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Bronne:  

Refleksie:  

 

Week 3 & 4 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 
(mondeling) 

• Neem aan 'n bespreking deel  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Oefen luister en praat / hardoplees(gedeelde teks 

vir die dag)  

 Informeel: Bespreek die iluustrasie en die vrae mondeling in 

klasverband. Onderwyser verduidelik moeilike 

begrippe.Identifiseer die voorwerpe in die prentjie. 

Informeel: Onderwyser: verduidelik speletjie. Voltooi 

speletjie. 

Informeel: Lees gedig “komkomper” saam. Verduidelik 

moeilike woorde. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of 

skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

Formeel: Lees brief aan koerant hardop. 
Formeel: Reageer op teks wat selfstandig gelees is. 

  

Skryf en aanbied • Gebruik inligting uit 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n 

kaart / tabel / diagram / kopkaart / landkaart / 

prente / grafiek om 'n teks te skryf  

• Skryf 'n visuele inligtingsteks  

• Skryf ‘n persoonlike brief 

Formeel: Skryf ‘n inligtingsteks 

Formeel: Skryf ‘n brief 

  

Taalstrukture en -
konvensies 

• Bywoorde 

• Selfstandige naamwoorde 

• Byvoeglike naamwoorde 

Onderwyser:  Hersien taal 

Leerders:  Voltooi aktiwiteit. 
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• Voornaamwoorde 

• Intensiewe vorme 

• Voorsetsels 

• Telwoorde 

• Voornaamwoorde 

• Lidwoorde 

• Voegwoorde 

• Sinonieme 

• Antonieme 

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 5 & 6 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Taalstrukture en -

konvensies 
• Sinne & sinsoorte 

• Enkelvoudige sin 

• Direkte & indirekte rede 

• Uitgebreide enkelvoudige sin 

• Direkte en indirekte rede 

• Lydende & bedrywende vorm 

• Letterlike & figuurlike taalgebruik 

Onderwyser:  Hersien taal. 

Leerders:  Voltooi aktiwiteit 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 

Week 7 – 10 

Jaareindeksamen 
 


