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Onderwysergids: Kwartaal 2 

Informele aktiwiteite:  Week 7 & 8 

 

 

 
 



 

Afrikaans EAT Graad 5: Kwartaal 2 week 7 & 8:  Onderwyser                                                                       2 
 

Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na en reageer op mondelinge instruksies  

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

• Toon begrip van die opdragwoorde  

• Verduidelik wat moet gebeur (indien instruksies nie uitgevoer kan word nie)  

• Rolspeel bekende situasies, gee byvoorbeeld instruksies  

• Gee ten minste 4 rigtings / instruksies in die korrekte volgorde  

• Gebruik gepaste taal / woordeskat en gebare, byvoorbeeld rigtingwoorde, die opdragvorm van die werkwoord  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n kort gedig of rympie op  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

 

 

Luister na aanwysings  

Verduidelik die kaart en die rigtingwyser aan die leerders.  Alle aanwysings begin van die skool af. 

• Jy loop 4 blokke suid van die skool af en 1 blok wes. Waar is jy? 

Tandarts 

• Jy loop 2 blokke oos en twee blokke suid. Waar is jy? 

Poskantoor 

• Jy loop een blok noord van die skool af. Waar is jy? 

Biblioteek 

• Jy loop drie blokke noord en twee blokke wes. Waar is jy? 

Winkel 

• Jy loop 2 blokke noord en een blok oos. Waar is jy?                                                                 

Hospitaal 

• Jy loop twee blokke suid. Waar is jy?                                                                                           

Internetkafee 

 

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. 
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Taalspeletjie 

Bespreek die prentjie van die gedig met leerders.  Praat oor wat die kinders doen.  

• Daar is vyf strepe op die pad. Telwoord. 
• Die verkeerslig staan langs die pad. Voorsetsel 

 

Lees en kyk 

Leesbegrip: lees 'n instruksionele (prosedure) teks, byvoorbeeld 'n resep of instruksies vir die 
vervaardiging van iets  

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

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

• Gebruik leesstrategieë soos soeklees vir besonderhede  

• Bespreek besonderhede van die teks  

• Bespreek volgorde van instruksies  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Volg die instruksies korrek  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Vergelyk gelese boeke of tekste  

• Lê verbande met eie ervaring  

 

 

Leesbegrip:  Resep - Memorandum 

Merk die begripstoets volgens die memorandum. 

1. resep  plaatkoekies / koekies  (2) 

2. B. een koppie (1) 

3. A. Sodra alles in die mengbak is (1) 

4. Nee, dit is in ‘n paragraafformaat en dit is moeilik om te lees. (3) 

5. deeg koekies (1) 
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Skryf en aanbied 

Skryf 'n resep of instruksies vir die vervaardiging van iets of om iets te doen met behulp van 'n raam  

• Gebruik die raam korrek  

• Sluit lys van bestanddele in  

• Sluit metode in die korrekte volgorde in  

• Gebruik gepaste woordeskat  

• Gebruik teenwoordige tyd  

• Spel bekende woorde korrek  

• Gebruik 'n woordeboek om spelling te korrigeer  

• Bied werk netjies aan deur die geskikte formaat te gebruik, soos opskrifte  

Skryf 'n kort verslag van die prosedure wat gevolg word  

• Sluit alle relevante inligting in  

• Skryf die verslag in die korrekte volgorde  

• Maak 'n opmerking oor die prosedure wat gevolg word  

 

  

Skryf ‘n resep 

Verduidelik die formaat van die resep aan die leerders. 

NB:  Die stappe by die metode moet elke keer met ‘n werkwoord begin. 

 

Resep vir plaatkoekies 

Bestanddele (Wat het ek nodig?) 

1 koppie bruismeel 

‘n knippie sout 

5 e strooisuiker 

1 eier 

‘n koppie melk 

1 t olie 

Metode (Wat moet ek doen?)                                                                      (Begin elke keer met ‘n 
werkwoord, byvoorbeeld: roer, skakel, draai, meng, skep. Skryf in die teenwoordige tyd.) 

1. Sif droë bestandele saam in ‘n mengbak. 

2. Voeg die eier en ‘n koppie melk by. 

3. Meng met ‘n houtlepel. 

4. Skakel oondplaat aan. 

6. Gooi 1 teelepel olie in die pan. 

7. Gooi eetlepels van die mengsel in die pan. 

8. Draai die koekies om sodra dit begin blasies maak en bak aan die ander kant. 

9. Pak die koekies op ‘n bord en eet saam met stroop. 
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Skryf ‘n verslag 

Volg aanwysings in leerderboek oor hoe om die windmeul te maak.   

Verduidelik aan leerders wat die projek behels. 

Benodigdhede:  

Ons moet die volgende bymekaar kry: 

• ‘n vel papier 
• ‘n liniaal 
• ‘n pen 
• ‘n skêr 
• ‘n plastiek pypie 
• ‘n kopspled 

Prosedure: 

Volg die volgende stappe: 

• Vou die papier soos op die tweede prentjie en trek ‘n lyn met die pen. 
• Knip die papier sodat jy ‘n vierkantige stuk papier het. 
• Vou die vierkant weer in die helfte sodat jy vier driehoeke het. 
• Knip op die voumerke tot in die helfte van die papier. 
• Vou die punte na binne. 
• Sit die windmeul met ‘n kopspeld aan die plastiekpypie vas. 

Die verslag kan in klasverband voltooi word. Leerders moet die stappe in die verslag kortliks 
opsom.   

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Verduidelik sinonieme en antonieme aan leerders.  Leerders leer sinonieme en antonieme. 

 

 

 

 

 

 


