
 

 

 

 

 

 

 

 

Werkskedule: Kwartaal 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 1 - Werkskedule 

Afrikaans EAT Graad 6: Werkskedule – Kwartaal 1 

Week 1 & 2  

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n storie  

• Speel taalspeletjie/s  

• Oefen luister en praat / hardoplees 

(gedeelde teks vir die dag)  

 
 

Luister na storie. Onderwyser verduidelik moeilike begrippe en 

woordeskat. “Mieta en die skelms” 

Leerders beantwoord vrae skriftelik.  
(Doen nou eers die begripstoets voordat die volgende aktiwiteite 

gedoen word.)                                               
 Voltooi taalspeletjie. Lees en voer gedig “Karabo” op.   

Gee en volg instruksies. 
 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

(mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat onafhanklik / in 

pare gelees is  

 

Onderwyser lees “Waar is die mielies?”. Verduidelik moeilike begrippe 

en vrae.  Leeders beantwoord vrae skriftelik. Verduidelik en bespreek 

grafiek. Leerders bentwoord vrae skriftelik. 

NB:  Doen die begripstoets voordat die gedig en instruksies gedoen 

word. 

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n persoonlike hervertelling van 

die gebeure  

• Skryf 'n mening oor 'n storie  

 

Onderwyser gee woordeskat en verduidelik skryfproses.  

 

Leerders skryf Mieta se storie oor. 

 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Klinkers en medeklinkers 

• Lettergrepe 

• Alfabetiese rangskikking 

Onderwyser verduidelik begrippe.  Leerders voltooi aktiwiteite.   
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Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 3 & 4 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n feitelike verslag, 

byvoorbeeld 'n nuusberig  

• Voer 'n gesprek oor 'n bekende onderwerp  

• Oefen luister en praat  

  

 

Voer klasgesprek oor aardbewings. Luister na ‘n verslag 

(nuusberig) oor aardbewings. Onderwyser verduidelik moeilike 

begrippe en woorde. Leerders beantwoord vrae skriftelik.  
Lees en dra die gedig “Aardbewing” voor. 

Speel ‘n taalspeletjie. 

Voer instruksies uit “Maak jou eie aardbeweging” 

Onderwyser en leerders gesels saam oor aarbewings en ander 

rampe.  Onderwyser verduidelik wat ‘n sinkgat is. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n eenvoudige feitelike 

verslag, byvoorbeeld 'n nuusberig  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

(mondeling of skriftelik)  

• Lees sosiale tekste, byvoorbeeld 

persoonlike briewe  

• Lees mediatekste, soos advertensies / 

pamflette / plakkate  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare 

gelees is  

Formeel – Taak 1: Hardoplees 

Onderwyser lees “’n Gil toe breek die huis en verdwyn”. 

Verduidelik moeilike begrippe en vrae.  Leeders beantwoord 

vrae skriftelik.  

Onderwyser verduidelik die kenmerke van ‘n vriendskaplike 

brief.  Leerders lees brief. Maak gebruik van gedeelde lees en 

gesamentlike lees. Lees die vriendskaplike brief individuee. Lees 

advertensie “Vuur kan doodmaak” en beantwoord vrae skriftelik. 

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n eenvoudige feitelike verslag  

• Skryf 'n eenvoudige, vriendskaplike brief  

• Gebruik die stappe van die skryfproses  

Onderwyser gee woordeskat en verduidelik formaat. 

 

Leerders skryf ‘n verslag en n vriendskaplike brief. 

 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Punktuasie en leestekens 

• d-/t,  i-/ie, v-/f woorde 

• Afkortings 

Onderwyser verduidelik begrippe.  Leerders voltooi aktiwiteite. 

Leerders leer spelwoorde en afkortings en skryf ‘n klastoets. 
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Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 5 & 6 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n storie  

• Herroep gebeurtenisse in die regte volgorde  

• Oefen luister en praat / hardoplees 

(gedeelde teks vir die dag)  

 

Onderwyser verduidelik woordeskat in leerderboeke en lees die 

storie van Pinkie. 

Leerders luister en beantwoord vrae skriftelik.  
Leerders som die storie van Pinkie op. 

Leerders vertel die storie van Pinkie in die regte volgorde oor.  
Lees en voer die gedig “Beste vriende” op. 

Speel taalspeletjie.  

Voer instruksies uit – alfabetiese rangskikking.                                    

Onderwyser gesels saam met leerders oor verskillende tipes 

stories. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip- lees 'n storie  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

(mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare 

gelees is  

 

Onderwyser lees “’Die dansende paleis ape”. Verduidelik 

moeilike begrippe en vrae.  Leeders beantwoord vrae skriftelik.  

Onderwyser verduidelik hoe ‘n dagboekinskrywing lyk.  Leerders 

lees dagboekinskrywing. Beantwoord vrae mondeling.              

  

Skryf en aanbied • Skryf vir persoonlike besinning, byvoorbeeld 

'n dagboek / dagboekinskrywing volgens 'n 

raam  

 

Formeel – Taak 2: Onderwyser gee woordeskat en 
verduidelik formaat.  Leerders skryf ‘n dagboekinskrywing. 

 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Werkwoord 

 

Onderwyser verduidelik begrippe.  Leerders voltooi aktiwiteite.   
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Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 7 & 8 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na en gee 'n reeks 

instruksies  

• Beskryf 'n proses  

• Oefen luister en praat / hardoplees 

(gedeelde teks vir die dag)  

 

Onderwyser lees en verduidelik instruksies. 

Leerders voer instruksies uit. (Teken op lyntjiespapier & 

konsertklere)  
Lees en voer die gedig “Miskien” op. 

Onderwyser bespreek gedig saam met leerders. 

Speel taalspeletjie.                                     

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks met 

visuele komponente, byvoorbeeld 'n kaart / 

tabel / diagram / kopkaart / landkaart / 

prente / grafiek  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

(mondeling of skriftelik)   

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare 

gelees is  

 

Onderwyser verduidelik hoe om woordraaisel te voltooi. Leerders 

voltooi dit skriftelik.   

          

  

Skryf en aanbied • Gee 'n beskrywing van 'n eenvoudige 

proses  

• Ontwerp, teken en voltooi 'n visuele teks, 

byvoorbeeld 'n kaart / tabel / diagram / 

kopkaart / landkaart / prente / grafiek  

• Skryf eenvoudige definisies deur 'n raam te 

gebruik  

 

Onderwyser gee woordeskat en verduidelik hoe om raamwerke, 

visuele voorstellings en woordeskat te gebruik. 

Leerders beskryf ‘n proses “Maak jou eie sjokoladevorms”.              

Leerders voltooi ‘n visuele teks “Hoe word goue goed gemaak?”     

Leerders skryf definisies. 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Tydsvorme 

 

Onderwyser verduidelik begrippe.  Leerders voltooi aktiwiteite. 
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Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 9 & 10 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na gedigte / liedjies   

• Speel 'n taalspeletjie  

• Oefen hardoplees  

Onderwyser lees gedig “Sit dit af!” en verduidelik moeilike 

woorde 

Leerders beantwoord vrae skriftelik in werkboeke. 

Speel taalspeletjie 
Lees en voer die gedig “Sit dit af!” op.                                    

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees gedigte  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling 

of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare 

gelees is  

Onderwyser lees gedig ”Miskien” en verduidelik moeilike 

begrippe en vrae.  Leeders beantwoord vrae skriftelik. 

          

  

Skryf en aanbied • Gee 'n beskrywing van 'n voorwerp / dier / 

plant / plek  

• Gee 'n beskrywing van 'n persoon  

• Gebruik die stappe van die skryfproses  

 

Formeel – Taak 3: Beskryf ‘n persoon 
Onderwyser gee woordeskat en verduidelik hoe om raamwerke, 

visuele voorstellings en woordeskat te gebruik. 

Leerders beskryf ‘n proses “Maak jou eie sjokoladevorms”.              

Leerders voltooi ‘n visuele teks “Hoe word goue goed gemaak?”     

Leerders skryf definisies 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Samestellings 

 

Onderwyser verduidelik begrippe.  Leerders voltooi aktiwiteite. 

Formeel -  Taak 5: Taaltoets 
  

 

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  


