
 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 4 

Onderwysergids: Kwartaal 1 

Formele assesserings:  Taak 4 – Week 3 

Lees en kyk: 25 punte 
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Lees & kyk 

Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks soos 'n feitelike vertelling of 'n nuusberig  

• Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van die titel en prente / illustrasies  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld deur voorspellings te maak en kontekstuele leidrade te gebruik om 

betekenis te skep  

• Bespreek die titel en kop van nuusberigte / bespreek opskrifte en subopskrifte  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Beantwoord vrae oor die hoofgedagte en spesifieke besonderhede  

• Verduidelik betekenis van onbekende woorde  

• Lees 'n eenvoudige kaart  

• Identifiseer plekke op 'n kaart  

• Volg 'n roete op 'n kaart  

• Beskryf 'n roete op die kaart met woordeskat wat met rigting verband hou  

Besin oor tekste wat gelees is  

• Vertel die storie of verduidelik hoofgedagtes  

  

 

Memorandum:  Artikel 
1. D. Raad oor ‘n sterk fiets  (1) 

2. A.  Iets wat gemaak is om lank te hou.  (1) 

3. C.  Om die leser se aandag te trek.  (1) 

   

1. C. Raad oor ‘n sterk fiets  (1) 

2. A. Iets wat gemaak is om lank te hou  (1) 

3. C. Om die leser se aandag te trek  (1) 

4. D. Om aan vas te hou  (1) 

5. As jy deur ‘n gat ry sal dit buig.  (2) 

6. Die speke (1) 

7. Sodat dit nie maklik breek (wanneer jy die fiets trap) nie.  (1) 

8. Jy sal sukkel om met die fiets te ry / jy sal afval.  (1) 

9. Ja, want ek wil graag ‘n (sterk) fiets hê.  

Nee, ek hou nie van fietsry nie.   (Aanvaar relevante verduideliking). 

 

(1) 

10.1 handvatsels  (1) 

10.2 saal  (1) 

10.3 wiele  (1) 
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10.4 speke  (1) 

10.5 trap(pe)  (1) 

[15] 

 

Memorandum:  Visuele teks 
1. Kougom in my hare en ander rympies  (1) 

2. Rympies / gediggies  (1) 

3. Jaco Jacobs (1) 

4. twee (1) 

5. A.  in ‘n klaskamer 

Daar is ‘n skoolbank in die prentjie.  

(1) 

(1) 

6. Kougom / chappies 

Hy hou nie van die seun nie / hy wil sy brood eet / die ander seun het kougom in die klas 

gekou.  (Aanvaar relevante antwoord binne die konteks) 

(1) 

         

(1) 

7. ‘n Toebroodjie.  

Ja, want ek is honger. 

Nee, daar is ‘n gogga in die toebroodjie.  (Aanvaar relevante antwoord binne die konteks) 

(1) 

 

        

(1) 

  [10] 
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ITEM- EN FOUTONTLEDING:  GRAAD 4 EAT 
Kwartaal 1:  Taak 4 – Begripstoets 

 
Sleutel tot afkortings: 

Assesseringstegnieke (AT) Moeilikheidsgraad (MG) 

MVK Meervoudigekeusevraag M Maklik 

DV Direkte vraag G Gemiddeld 

OAV Oopantwoordvraag U Uitdagend 

 

Teks 1: Artikel 
Vraag Vaardigheid AT Subvaardigheid wat getoets word 

Om te toets of die leerder… 

MG Punte Aantal leerders 
wat minder as 
50% het 

Moontlike redes vir swak prestasie 

1. Lees & kyk MVK inhoud kan voorspel deur na opskrif en 

prente te kyk.  

M 1   

2. Lees & kyk MVK betekenis van woorde kan aflei. G 1   

3. Lees & kyk MVK afleidings kan maak oor kenmerke van die 

teks. 

G 1   

4. Lees & kyk MVK vrae oor teks kan beantwoord. M 1   

5. Lees & kyk DV vrae oor teks kan beantwoord. M 1   

6. Lees & kyk DV vrae oor teks kan beantwoord. M 1   
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Vraag Vaardigheid AT Subvaardigheid wat getoets word 
Om te toets of die leerder… 

MG Punte Aantal leerders 
wat minder as 
50% het 

Moontlike redes vir swak prestasie 

7. Lees & kyk DV vrae oor teks kan beantwoord. M 1   

8. Lees & kyk DV afleidings te maak oor inligting in teks G 1   

9. Lees en kyk OAV inhoud van teks op eie lewe kan toepas.  U 1   

10 Lees & kyk DV begrip het van betekenis van woorde.   G 5   

 

Vakverbeteringsprogram: 
Uitdaging Oplossing 

  
  
  
  
  

 

 


