
 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Onderwysersgids: Graad 4 

Kwartaal 1:  Week 1 & 2 

Informele aktiwiteite 

 
Luister en praat: 
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Luisterbegrip: luister aandagtig na stories  

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

• (Kies uit kontemporêre, realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike vertellings / avontuurverhale / 

werklike lewensverhale)  

• Verduidelik stappe van die luisterproses  

• Beantwoord eenvoudige vrae  

• Vertel 'n storie in die regte volgorde  

• Benoem karakters in die storie korrek  

• Druk gevoelens oor die storie uit  

• Gee 'n eenvoudige, persoonlike vertelling  

• Gebruik eie ervaring  

• Kies toepaslike onderwerp  

• Bly by die onderwerp  

• Vertel 'n gebeurtenis in die korrekte volgorde  

 

Oefen luister en praat  

(kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Reageer fisies op instruksies  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

 

 

Luister na die storie: 

Lizzy verjaar en sy het drie maats genooi om by haar te kom kuier.  Dit is ‘n heerlike somersdag en 

die kinders gaan speel in die park.  Die blomme in die park lyk mooi.  Die voëltjies drink water by 

die kraan. Lizzy se maat, Adam, speel saam met haar bal.  Thandi ry op die swaai en Sam ry op ‘n 

speelding wat soos ‘n hoender lyk.  Spotty het ook saam met die kinders na die park gegaan. 

• Verduidelik moeilike woorde. 

• Verduidelik die luisterproses. 

• Lees die storie. 

• Gesels oor die storie en die prentjie. 

• Leerders beantwoord die vrae 

 

 



 

Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 1 week 1 & 2:  Onderwyser                                                                       3 
 

1. C.  Lizzy (1) 

2. A.  die blomme (1) 

3. D.  by die kraan (1) 

4. D.  vier (1) 

5. A. hulle speel (1) 

6. C. buite (1) 

7. B. ‘n hond (1) 

8. C. ‘n bal (1) 

9. Leerder kan enige keuse maak.  (1) 

10. Leerder kan enige keuse maak.  (1) 

 

Vertel ‘n storie oor 

Lees die storie weer aan die leerders en bespreek die prent.  Laat hulle die kopkaart gebruik om 
die vertelling te beplan.  Gee leiding deur woordeskat en die struktuur van die vertelling te 
verduidelik. 

 

Dra ‘n eenvoudige rympie voor. 

Lees die gedig aan die leerders. Laat leerders dit ‘n paar keer herhaal deur in groepe of as geheel 
saam met onderwyser te lees.  Laat individuele leerders toe om gedig voor te lees / dra. 

 

Reageer fisies op instruksies 

Gee die volgende instruksies aan die leerders.  Hulle voer dit fisies in hul werkboeke uit. 

1. Skryf jou naam. (1) 

2. Skryf jou van. (1) 

3. Teken ‘n bal. 

Kleur die bal rooi in. 

(1) 

(1) 

4. Teken twee blomme. (2) 
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Taalspeletjie 

blomme 

hond 

voëltjies 

kinders 

gelukkig 

 

Leesbegrip: lees 'n storie  

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 soos die maak van voorspellings, gebruik klank- en kontekstuele leidrade  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Verduidelik die verhaallyn en identifiseer die hoofkarakters  

• Vertel 'n storie in korrekte volgorde  

• Druk gevoelens oor die storie uit  

 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Bespreek nuwe woordeskat uit die teks  

• Spel tien woorde uit die teks  

• Gebruik 'n woordeboek om alfabetiese volgorde vas te lê  

 

Besin oor tekste wat reeds gelees is  

• Hervertel storie of hoofgedagtes  

 
 

Leesbegrip:  Memorandum 

Merk die begripstoets volgens die memorandum. 

1. Mooi skool se sokkerspan (wat ‘n wedstryd gaan speel)  

‘n Seun wat sy enkel / voet seergemaak het.  

‘n Sokkerspan wat ‘n beker gekry het.  

NB:  Dit is belangrik dat leerders slegs dit moet skryf wat hulle uit die titel en die 
prente kan aflei. 

 

 

(3) 

2. B. Januarie (1) 

3. D. Jabu, Frank & Sam  (1) 
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4. B. Jabu (1) 

6.1 Mooi Skool se sokkerspan het met die skoolbus na ‘n ander skool gery.  (1) 

6.2 Jabu en Thabo het doele aangeteken.  (1) 

6.3 Sam het sy enkel seergemaak.  (2) 

6.4 Mooi Skool het die wedstryd gewen en  daarom het hulle ‘n beker gekry.   

7. Motivering moet by antwoord pas.  (1) 

 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik) 

Laat leerders die alfabet leer en hardop opsê.  Verduidelik spelwoorde en laat leerders dit hardop 
spel.   

Alfabetiese volgorde: 

dokter 

enkel 

juig 

kaptein 

minute 

opgewonde 

rustyd 

skool 

tien 

wedstryd 

Besin oor tekste wat reeds gelees is  

Leerders het reeds storie oorvertel en hoofgedagtes uitgelig in begripstoets waar sinne korrek 
gerangskik moes word.  Hulle kan dit weer mondeling doen indien nodig. 
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Skryf en aanbied 

Skryf oor die storie  

• Skryf sinne oor die storie (byvoorbeeld 'n opsomming of 'n eie slot)  

• Skryf sinne om uitdrukking aan menings of gevoelens oor die storie te gee  

• Gebruik punktuasie korrek  

 

Skryf 'n eenvoudige, persoonlike vertelling met behulp van 'n raam, byvoorbeeld: gister … / toe ...  

• Maak gebruik van 'n raam  

• Skryf uit eie ervaring  

• Kies 'n toepaslike onderwerp  

• Bly by die onderwerp  

• Vertel gebeurtenis in die korrekte  

 

 

Skryf oor die storie 

Lees weer die storie van “Mooi Skool se sokkerwedstryd” saam met leerders.  Praat oor gevoelens 
oor Sam se besering en die uitslag van die doktersbesoek.  Gee woordeskat wat leerders kan help 
om ‘n gepaste slot te skryf. 

 

Skryf ‘n paragraaf 

Gesels oor ‘n besoek aan die dokter.  Leerder moet beskryf wat gebeur het dat hy/sy dokter toe 
moes gaan, wie hom/haar na die dokter geneem het en wat die dokter se diagnose was. 
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Taalstruktuur en -konvensies 

Verduidelik en hersien klinkers, medeklinkers en lettergrepe. Laat leerders woorde hardop lees en 
op elke lettergreep een keer hul hande klap.  Dit help hulle om ritme te vestaan.  

dok   /  ter                                                   
toe      toe 

en    /   kel                                                    
toe       toe  

kap    /  tein                                                      
oop     toe 

mi    /   nu    /     te                                              
oop      oop        oop 

op     /   ge    /    won    /    de                                                 
toe        oop       toe           oop 

wed    /    stryd                                         
toe           toe      

be   /    ker                                               
oop      toe            

sok    /       ker                                                  
toe            toe  

seer    /   ge  /    maak                                     
toe          oop     toe 

ge   /    luk    /   kig                                                 
oop      toe        toe 

Totaal:  50 

 


