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Afrikaans EAT Graad 5: Kwartaal 2 - Werkskedule 

Week 1 & 2 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n storie  

• Neem deel aan 'n gesprek oor 'n 

bekende onderwerp, gebruik 

kodewisseling indien nodig  

• Oefen luister en praat / hardoplees 

(gedeelde teks vir die dag)  

Inforrmeel: Leerders vertel eie nuus. Onderwyser lees luisterteks 

oor Rooi Kruis. Leerders beantwoord vrae skriftelik.. 

Informeel: Lees gedig ”Trekker ry ” saam.   

Onderwyser lees instruksies. Leerders reageer op instruksies. 

Voltooi taalspeletjie. 

 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

(mondeling of skriftelik)  

• Lees 'n eenvoudige boek / storie / 

resensie  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare 

gelees is  

Informeel: Onderwyser lees “Die koning se ring”. Verduidelik 

moeilike begrippe.   

Leerders beantwoord vrae skriftelik. 

Informeel:  Onderwyser lees boekresensie saam met leerders.  

Bespreek en beantwoord vrae mondeling in klasverband.   

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n eenvoudige storie met 'n raam  

• Skryf 'n eenvoudige boek- of 

storieresensie aan die hand van 'n raam  

Informeel: Onderwyser lees “Die haas en die skilpad.”Verduidelik 

moeilike woorde en begrippe. Leerders skryf hul eie storie die raam 

te gebruik. 

Formeel – Taak 7 Vraag 1: Leerders skryf ‘n resensie deur ‘n 
raam te gebruik 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
Bywoorde 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 

inligtingsteks,byvoorbeeld 'n mondelinge 

beskrywing van voorwerpe / plante / diere / 

plekke  

• Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde 

teks vir die dag)  

 

Formeel - Taak 6: Leerders hervetel die storie: “Die 
koning se ring.” 

Informeel: Onderwyser lees storie “Oupa vertel en 

verduidelik moeilike begrippe en woordeskat.  

Leerders beantwoord vrae skriftelik.  

Onderwyser verduidelik hoe om tabel op te stel.  Leerders 

stel tabel skriftelik op volgens voorbeeld in leerderboek.  Die 

tabel kan in klasverband voltooi word. Lees gedig saam: “Die 

jakkals en die gansie” 

Voer instruksies uit. 

Voltooi taalspeletjie 

  

Lees en kyk • Hardoplees Informeel, hardoplees “Die hond en die haas”   

Skryf en aanbied • Gee 'n kort beskrywing van voorwerpe / plante / 

diere / plekke met behulp van 'n raam  

Informeel: Leerders skryf ‘n beskrywende paragraaf oor ‘n 

skuiling of ‘n huis. 
  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Selfstandige naamwoord 

• Byvoeglike naamwoord 

 Intensiewe vorme 

Infomeel: Onderwyser verduidelik begrippe.  Leerders voltooi 

aktiwiteite  

  

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 stories  

• Hervertel die storie  

• Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde 

teks vir die dag)  

 

Informeel: Onderwyser lees storie “Harlekyn, hanswors en 

nar uit die sirkus” en verduidelik moeilike begrippe en 

woorde. Leerders luister en beantwoord vrae skriftelik.                                             

Leerders hervertel storie deur die diagram te voltooi. 

Lees gedig “Mense” saam.  Voltooi taalspeletjie.                           

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees stories  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

Informeel: Onderwyser lees storie “Die hond en die haas” 

saam met leerders. Verduidelik moeilike begrippe. 

Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik.   

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n storie deur ‘n raam te gebruik 

 

Formeel – Taak 7 Vraag 2: Onderwyser verduidelik die 
onderwerp. Gee woordeskat.  
Leerders skryf ‘n storie volgens instruksies in 
leerderboek. 

  

Taalstrukture en -

konvensies 

• Voornaamwoorde 

• Voorsetsels 

• Telwoorde 

Informeel: Onderwyser verduidelik begrippe. Leerders voltooi 

aktiwiteite.   

Informele taaltoets 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  



 

Afrikaans EAT Graad 5: Kwartaal 2 - Werkskedule 

Week 7 & 8 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na en reageer op 

mondelinge instruksies  

• Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde 

teks vir die dag)  

 

Informeel:  Gesels in klasverband oor verkeerstekens. 

Bespreek vrae mondeling. Leerders volg kaart terwyl 

onderwyser instruksies gee. Leerders beantwoord vrae 

mondeling. Lees gedig  “Ek stap oor die straat” saam. 

Voltooi taalspeletjjie. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n instruksionele teks,  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

Informeel: Onderwyser lees resep saam met leerders.  

Leerders beantwoord die vrae skrifteli 

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n resep of instruksies vir die vervaardiging 

van iets of om iets te doen met behulp van 'n 

raam  

• Skryf 'n kort verslag van die prosedure wat 

gevolg word  

  

Informeel: Onderwyser verduidelik formaat van resep.  

Leerders skryf die rese poor in die regte formaat. 

Onderwyser maak ‘n windmeul in die klas en verduidelik 

die proses aan die leerders.  Onderwyser verduidelik 

formaat en inligting van die verslag aan leerders.  

Leeerders voltooi die verslag. 

  

Taalstrukture en -

konvensies 

Woordeskatuitbreiding: 

• Sinonieme 

• Antonieme 

Onderwyser verduidelik begrippe. 

Leerders voltooi aktiwiteit. 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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