
 

 

 

 
Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Onderwysersgids: Graad  6 

Kwartaal 1:  Week 3 & 4 

Informele aktiwiteite 

 

 
Luister en praat 
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Luisterbegrip: luister na 'n feitelike verslag, byvoorbeeld 'n nuusberig  

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

• Verstaan begrippe en woordeskat rakende ander vakke  

• Druk eie opinie uit en motiveer Bespreek die teks  

Voer 'n gesprek oor 'n bekende onderwerp  

• Vra en beantwoord vrae  

• Respekteer ander leerders deur na hulle te luister en hulle aan te moedig om te praat  

Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks vir die dag)  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek 'n onderwerp 

 

Luister vir begrip:  Dit is belangrik dat die leerders die prosedure vir ‘n luistertoets volg. 

Verduidelik die luisterproses en lees die verhaal stadig en duidelik. 

Die prosedure vir ‘n luistertoets: 

• Lees die teks aan die leerders voor terwyl hulle aandagtig luister. 

• Lees teen ‘n stadige tempo en spreek woorde korrek en duidelik uit. 

• Lees daarna die vrae saam met die leerders deur en verduidelik vrae waar nodig. 

• Lees weer die teks vir die leerders voor.  Hulle mag aantekeninge maak. 

• Leerders beantwoord vrae in werkboeke. 

 

Luisterteks 

Aardbewings (earthquake) 

‘n Groot aardbewing begin met ‘n dreuning.  Dit klink soos ‘n groot vragmotor wat aankom. Die 
grond begin golwe maak soos op die see. Groot huise val inmekaar asof hulle van papier gemaak 
is en die aarde bars oop. 

Mense en selfs motors kan in hierdie oop skeure verdwyn. Die skeure kan toegaan en dan verdwyn 
die mense vir altyd.  Bakstene, sement, staal en glasstukke vlieg deur die lug. Water stroom by 
gebarste pype uit en oral ontstaan ontploffings en brande.  Mense hardloop rond, maar daar is 
nêrens ‘n plek om weg te kruip nie. 

Ligte aardbewegings word trillings genoem. Dit gebeur wanneer myne inmekaarval of aardgasse 
diep onder die aarde ontplof. 

Groot aardbewewings ontstaan wanneer rotse onder die grond skuif. 

Die Richterskaal word gebruik om te toets hoe sterk ‘n aardbewing was. 
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Memorandum:  Luisterteks 

1.  Met ‘n vragmotor (1) 

2. Die woord “soos” word gebruik (1) 

3. mense  en motors (karre)  (2) 

4. Wanneer myne inmekaarval / wanneer aardgasse diep onder die aarde ontplof (enige 

een) 

    

(1) 

5. Deur rotse wat onder die grond skuif  (1) 

6. Dit beteken dat hulle maklik inmekaar val. (1) 

7.1 Waar (1) 

7.2 Onwaar (1) 

8. B. ‘n Spleet in die aarde  (1) 

9. Mense kan doodgaan / mense het nie huise nie / huise val inmekaar / mense gaan nie 

kos hê om tee et nie (aanvaar enige relevante antwoord).  

        

(2) 

10. Hulle is bang dat daar goed op hulle koppe gaan val / hulle is bang dat hulle sal 

doodgaan / hulle is bang hulle kry seer. (aanvaar enige relevante antwoord)  

        

(1) 

11. Ja, want hy / sy beskryf aardbewings en hoe dit gebeur baie goed.  (1) 

12. Ja, want ek sal bang wees dat ek sal doodgaan (aanvaar enige relevante antwoord)  (1) 

 Totaal: (15) 

 

Lees en voer ‘n eenvoudige gedig op 

Leerders lees die gedig “Aardbewing” in die leerderboek en dra dit voor. 

 

Taalspeletjie:  Memorandum 

 

 

mo     -tors 

ver      -dwyn 

bo -me 
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op        -tel 

stuk     -ke 

stil      

 

Volg eenvoudige instruksies 

Leerders volg instruksies oor hoe om hul eie aardbewing te laat plaasvind.  Die aktiwiteit kan ook in 
groepsverband gedoen word of die onderwyser kan dit demonstreer en leerders vra om die 
kaarthuis te bou. 

 

Bespreek ‘n onderwerp 

Gesels in klasverband oor die ekperiment, aardbewing en ander rampe. Verduidelik aan leerders 

wat ‘n sinkgat is: 

• Sinkgate word deur water veroorsaak. 

• Soms word reënwater suus a.g.v. stowwe wat in die grond  is. 

• Hierdie suur water los sagte rots onder die aarde op. 

• Onder die grond word dan ‘n groot dam gevorm. 

• As daar ‘n ligte trilling kom, sak die grond inmekaar en ‘n sinkgat word gevorm. 

 

Lees en kyk 

Leesbegrip: lees 'n eenvoudige feitelike verslag, byvoorbeeld 'n nuusberig  

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

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

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspellings, kontekstuele leidrade  

• Bespreek nuwe woordeskat uit die gelese teks  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Druk oorsaak en gevolg uit  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Lees sosiale tekste, byvoorbeeld persoonlike briewe  

• Bespreek hoofgedagte en besonderhede  

• Identifiseer kenmerke, byvoorbeeld formaat, aanhef  

Lees mediatekste, soos advertensies / pamflette / plakkate  

• Identifiseer die belangrikste boodskap  

• Bespreek die gebruik van die uitleg, kleur, lettertipe en beelde  

• Verstaan hoe prente en woorde gebruik word om te oorreed  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

-te 
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• Som die teks in 'n paar sinne op Deel menings oor die teks  

 

Lees vir begrip - Koerantberig:  Memorandum 

1. Oor ‘n huis wat in die aarde in verdwyn het.  (1) 

2. Gauteng (1) 

3. Die Oosthuizen’s (1) 

4. A. Deur suur water wat sagte rotse laat oplos.  (1) 

5. Dit het ‘n hoofopskrif / dit is ‘n berig uit die “Beeld”.  (1) 

6. Myne kan die grond opvul. (aanvaar relevante antwoord)  (1) 

7. Hulle sou saam met hulle huis in die sinkgat geval het en gesterf het. (1) 

8. Dit is die geluid van die aarde wat skeur.  (1) 

9. Leerder se eie antwoord. Dit moet relevant wees tot die teks.  (1) 

10. Leerder se eie antwoord. Dit moet relevant wees tot die teks.  (1) 

[10] 

 

Lees ‘n brief 

Verduidelik die formaat van die vriendskaplike brief aan die leerders. 

Gebruik verskillende leestrategieë soos gesamentlike lees en gedeelde lees om die brief te lees.  

Bespreek die vrae in die leerderboek mondeling in klasverband. 

• Die meisie (Alet) wil graag haar ouma se sjokolade koek se resep hê. 

• My adres (die skrywer se adres kom bo-aan. 

• “Liewe” omdat dit ‘n gesels (vriendskaplike) brief is. 

• Skryf jou naam onder-aan die brief. 

 

Lees vir begrip – Advertensie: Memorandum 

1. Vuur kan jou doodmaak.  (1) 

2. Om die woorde te beklemtoon.  (1) 

3. Omdat jy kan dood brand binne in die gebou / jy gaan nie asem kry in die rook nie.  (1) 

4. Sodat mens nie in mekaar vasloop nie.  (1) 
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5. Almal sal teen mekaar stamp en jy kan seerkry.  (1) 

6. Sodat die persoon gou gehelp kan word.  (1) 

7. Wanneer dit veilig is.  (1) 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n eenvoudige feitelike verslag  

• Gebruik 'n raam, indien nodig  

• Kies toepaslike inligting  

• Organiseer hoofgedagte en ondersteunende besonderhede  

• Gebruik verbindingswoorde, voornaamwoorde toepaslik  

Skryf 'n eenvoudige, vriendskaplike brief  

• Gebruik 'n raam  

• Kies toepaslike inhoud  

• Stuur brief aan die regte persoon  

• Redigeer eie skryfwerk deur grammatika, punktuasie en spelfoute te korrigeer  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum oor idees  

• Skryf 'n eerste konsep  

• Hersien  

• Redigeer  

• Skryf die finale weergawe  

• Bied die netjiese, leesbare finale konsep aan  

  

Skryf ‘n verslag 

Verduidelik aan die leerders hoe om die raamwerk te gebruik.  Bespreek die onderwerp en gee 
woordeskat. Volg skryfproses.  

 

Skryf ‘n brief 

Gebruik die brief wat die leerders gelees het om die formaat van die brief met leerders te bespreek. 

Hulle gebruik die raamwerk en die riglyne in die leerderboek om die brief te skryf. Die brief moet 80 

– 100 woorde lank wees. 
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Taalstruktuur en -konvensies:  Memorandum 

1. Mnr.  J.  L.  Britz het langs die Oosthuizen’s gebly.  (7) 

2. Die Oosthuizen’s se huis,  besittings en huishulp het saam met hulle in die sinkgat 
verdwyn.  

(4) 

3. By die partytjie gaan ons braai, speel, swem en eet.  (4) 

4. Wat moet jy doen as daar ‘n brand by die skool uitbreek?  (2) 

5. Wanneer het die ramp Gauteng getref?  (3) 

6. Bly kalm!  (2) 

7. Sjoe!  Ek is bang.  (4) 

 Totaal: 26 

 


