
 

 

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 
WEEKLIKSE/DAAGLIKSE LESPLAN 

TEMA: Diere       KWARTAAL: 2        WEEK: 1 

TYD: 2 ure minimum/3 ure maksimum   GRAAD: 2     DATUM:___________________ 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 
Luister en praat 
 
1 uur (daaglikse aktiwiteite)  
Maks 12 min per dag 
Min 9 min per dag 

Ontwikkel ‘n mondelinge  
woordeskat deur van 
onderwerpe en temas, 
byvoorbeeld: Diere, 
gebruik te maak. 

Ontwikkel ‘n mondelinge  
woordeskat deur van 
onderwerpe en temas, 
byvoorbeeld: Diere, 
gebruik te maak. 

Ontwikkel ‘n 
mondelinge  
woordeskat deur van 
onderwerpe en temas, 
byvoorbeeld: Diere, 
gebruik te maak. 

Ontwikkel ‘n mondelinge  
woordeskat deur van 
onderwerpe en temas, 
byvoorbeeld: Diere, 
gebruik te maak. 

Memoriseer 
eenvoudige gediggies 
of liedjies. 
OTJIE POTJIE 

Gefokusde luister en praat 
aktiwiteite: 
Begrippe, Woordeskat en 
taalstrukture 
  Maks 30 min (15 min 2xper week) 
  Min 15 min (1xper week) 

Luister met genot na 
kort stories en neem 
gepaste tye aan 
refreine deel.  
KLAAS DIE VARK 

 Verstaan en reageer 
op instruksies. 
KLAAS DIE VARK 

  

Lees en Klanke 
Fonemiese bewustheid 
(geïntegreerd met Luister 
en Praat) 
 5-10 min per week 

Maak seker dat ELKE 
leerder al die 
enkelklanke ken. Leer dit 
aan met ‘n prent by elke 
klank 

 Maak seker dat ELKE 
leerder al die 
enkelklanke ken. Leer 
dit aan met ‘n prent by 
elke klank 

  

Lees en Klanke 
Gedeelde Lees (deel v Praat) 
Groepbegeleide Lees   
Min  30 min per week (2x week klassikaal) 
Maks 1 uur en 15 min per week(elke dag) 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Toon begrip vir 
leestekens. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. Bou 
sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Lees met toenemende 
vlotheid en uitdrukking. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Selfstandige Lees Lees word aangemoedig om op hul eie in die klas of tuis te lees. Hulle lees hul eie skryf werk of die van ander. Hulle lees boeke met 
eenvoudige prentestorieboeke en maak gebruik van prentewoordeboeke waar nodig. 

Skryf 
2 x 15 min per week 
  

Begripsoefening van leesstuk Leerders skryf bekende woorde en sinne wat deur 
ondrw.dikteer word. Skryf kort eenvoudige tekste. 

Sigwoorde, Katte, troeteldier, wilde, diere, gevaarlik    
Woordeskat kameelperd, leeu,olifant, sebra, krokodil, seekoei, renoster, luiperd, aap/apie, bok, haas/hasie, skilpad 
Hoëfrekwensiewoorde Dit   die   is   ‘n   my   hy   sy   ek  was  wees  het  sien  wil 

ASSESSERING Informeel 



 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

WEEKLIKSE/DAAGLIKSE LESPLAN 

TEMA: Diere       KWARTAAL: 2        WEEK: 2 

TYD: 2 ure minimum/3 ure maksimum   GRAAD: 2     DATUM:___________________ 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 
Luister en praat 
 
1 uur (daaglikse aktiwiteite)  
Maks 12 min per dag 
Min 9 min per dag 

Volg ‘n kort reeks 
instruksies, byvoorbeeld: 
Teken jou gunsteling dier 

Volg ‘n kort reeks 
instruksies, byvoorbeeld: 
Teken ‘n gevaarlike dier 

Volg ‘n kort reeks 
instruksies, 
byvoorbeeld: Teken ‘n 
mak dier 

Volg ‘n kort reeks 
instruksies, byvoorbeeld: 
Teken ‘n wilde dier 

Memoriseer 
eenvoudige gediggies 
of liedjies. 
OTJIE POTJIE 

Gefokusde luister en praat 
aktiwiteite: 
Begrippe, Woordeskat en 
taalstrukture 
  Maks 30 min (15 min 2xper week) 
  Min 15 min (1xper week) 

Luister met genot na 
kort stories en neem 
gepaste tye aan 
refreine deel.  
KLAAS DIE VARK 

 Verstaan en reageer 
op instruksies. 
KLAAS DIE VARK 

  

Lees en Klanke 
Fonemiese bewustheid 
(geïntegreerd met Luister 
en Praat) 
 5-10 min per week 

Herken die -jie- en -tjie-
uitgange aan die einde 
van woorde, soos in 
mandjie 

 Bou en breek 3-
letterwoorde op wat uit 
bekende klanke 
bestaan, byvoorbeeld:   
    kat, k-at, k-a-t, pen, p-
en, p-e-n 

  

Lees en Klanke 
Gedeelde Lees (deel v Praat) 
Groepbegeleide Lees   
Min  30 min per week (2x week klassikaal) 
Maks 1 uur en 15 min per week(elke dag) 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Toon begrip vir 
leestekens. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. Bou 
sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Lees met toenemende 
vlotheid en uitdrukking. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Selfstandige Lees Lees word aangemoedig om op hul eie in die klas of tuis te lees. Hulle lees hul eie skryf werk of die van ander. Hulle lees boeke met 
eenvoudige prentestorieboeke en maak gebruik van prentewoordeboeke waar nodig. 

Skryf 
2 x 15 min per week 
  

Kies en kopieer ‘n byskrif wat by die prent sal pas Leerders skryf bekende woorde en sinne wat deur 
ondrw.dikteer word. Skryf kort eenvoudige tekste. 

Sigwoorde, Katte, troeteldier, wilde, diere, gevaarlik    
Woordeskat kameelperd, leeu,olifant, sebra, krokodil, seekoei, renoster, luiperd, aap/apie, bok, haas/hasie, skilpad 
Hoëfrekwensiewoorde Dit   die   is   ‘n   my   hy   sy   ek  was  wees  het  sien  wil 

ASSESSERING Informeel 
 



 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

WEEKLIKSE/DAAGLIKSE LESPLAN 

TEMA: Diere       KWARTAAL: 2        WEEK: 3 

TYD: 2 ure minimum/3 ure maksimum   GRAAD: 2     DATUM:___________________ 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 
Luister en praat 
 
1 uur (daaglikse aktiwiteite)  
Maks 12 min per dag 
Min 9 min per dag 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Memoriseer 
eenvoudige gediggies 
of liedjies. 
OTJIE POTJIE 

Gefokusde luister en praat 
aktiwiteite: 
Begrippe, Woordeskat en 
taalstrukture 
  Maks 30 min (15 min 2xper week) 
  Min 15 min (1xper week) 

Luister met genot na 
kort stories en neem 
gepaste tye aan 
refreine deel.  
KLAAS DIE VARK 

 Verstaan en reageer 
op instruksies. 
KLAAS DIE VARK 

  

Lees en Klanke 
Fonemiese bewustheid 
(geïntegreerd met Luister 
en Praat) 
 5-10 min per week 

Onderskei tussen kort en 
lang vokale, soos in raas / 
ras, maat / mat. 
 

 Groepeer woorde met 
lang vokale, 
byvoorbeeld: kaas, raas, 
baas, Klaas 
                                                                                      
 

  

Lees en Klanke 
Gedeelde Lees (deel v Praat) 
Groepbegeleide Lees   
Min  30 min per week (2x week klassikaal) 
Maks 1 uur en 15 min per week(elke dag) 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op.  
Leeskaart: Katte 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. Bou 
sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Lees met toenemende 
vlotheid en uitdrukking. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Leeskaart: Katte. 

Selfstandige Lees Lees word aangemoedig om op hul eie in die klas of tuis te lees. Hulle lees hul eie skryf werk of die van ander. Hulle lees boeke met 
eenvoudige prentestorieboeke en maak gebruik van prentewoordeboeke waar nodig. 

Skryf 
2 x 15 min per week 
  

Skryf sinne met sinsrame. Dit is ‘n ________. Daar is ‘n ________. 
Aktiwiteit voorsien 

Leerders skryf bekende woorde en sinne wat deur 
ondrw.dikteer word. Skryf kort eenvoudige tekste. 

Sigwoorde, Katte, troeteldier, wilde, diere, gevaarlik    
Woordeskat kameelperd, leeu,olifant, sebra, krokodil, seekoei, renoster, luiperd, aap/apie, bok, haas/hasie, skilpad 
Hoëfrekwensiewoorde Dit   die   is   ‘n   my   hy   sy   ek  was  wees  het  sien  wil 

ASSESSERING Informeel 
 



 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

WEEKLIKSE/DAAGLIKSE LESPLAN 

TEMA: See/Plaas      KWARTAAL: 2        WEEK: 4 

TYD: 2 ure minimum/3 ure maksimum   GRAAD: 2     DATUM:___________________ 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 
Luister en praat 
 
1 uur (daaglikse aktiwiteite)  
Maks 12 min per dag 
Min 9 min per dag 

Ontwikkel ‘n mondelinge  
woordeskat deur van 
onderwerpe en temas, 
byvoorbeeld: SEE/PLAAS, 
gebruik te maak. 

Ontwikkel ‘n mondelinge  
woordeskat deur van 
onderwerpe en temas, 
byvoorbeeld: See/Plaas, 
gebruik te maak. 

Ontwikkel ‘n 
mondelinge  
woordeskat deur van 
onderwerpe en temas, 
byvoorbeeld: Skool, 
gebruik te maak. 

Ontwikkel ‘n mondelinge  
woordeskat deur van 
onderwerpe en temas, 
byvoorbeeld: Skool, 
gebruik te maak. 

Memoriseer 
eenvoudige gediggies 
of liedjies. 
KIEPIE KIEPIE KOM 
TOG GOU 

Gefokusde luister en praat 
aktiwiteite: 
Begrippe, Woordeskat en 
taalstrukture 
  Maks 30 min (15 min 2xper week) 
  Min 15 min (1xper week) 

Luister met genot na 
kort stories en neem 
gepaste tye aan 
refreine deel.  
DIE ROOI HEN 

 Verstaan en reageer 
op instruksies. 
DIE ROOI HEN 

  

Lees en Klanke 
Fonemiese bewustheid 
(geïntegreerd met Luister 
en Praat) 
 5-10 min per week 

LEESKAART- SEEDIERE  LEESKAART - SEEDIERE   

Lees en Klanke 
Gedeelde Lees (deel v Praat) 
Groepbegeleide Lees   
Min  30 min per week (2x week klassikaal) 
Maks 1 uur en 15 min per week(elke dag) 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Toon begrip vir 
leestekens. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. Bou 
sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Lees met toenemende 
vlotheid en uitdrukking. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Selfstandige Lees Lees word aangemoedig om op hul eie in die klas of tuis te lees. Hulle lees hul eie skryf werk of die van ander. Hulle lees boeke met 
eenvoudige prentestorieboeke en maak gebruik van prentewoordeboeke waar nodig. 

Skryf 
2 x 15 min per week 
  

Maak lyste – MEUBELS Leerders skryf bekende woorde en sinne wat deur 
ondrw.dikteer word. Skryf kort eenvoudige tekste. 

Sigwoorde, koring  plant  water  oes  help 
Woordeskat See: stervis  vis  haai  walvis  visstok                             Plaas: skaap  bok  hoender  koei  vark  donkie  perd 

Hoëfrekwensiewoorde Dit   die   is   ‘n   my   hy   sy   ek  was  wees  het  sien  wil  swem  see  vang  plaas  diere 
ASSESSERING Informeel 



 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

WEEKLIKSE/DAAGLIKSE LESPLAN 

TEMA: See/Plaas      KWARTAAL: 2        WEEK: 5 

TYD: 2 ure minimum/3 ure maksimum   GRAAD: 2     DATUM:___________________ 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 
Luister en praat 
 
1 uur (daaglikse aktiwiteite)  
Maks 12 min per dag 
Min 9 min per dag 

Volg ‘n kort reeks 
instruksies, byvoorbeeld: 
Teken ‘n gelukkige gesig. 
Teken nou ‘n hartseer 
gesig. 

Volg ‘n kort reeks 
instruksies, byvoorbeeld: 
Teken ‘n gelukkige gesig. 
Teken nou ‘n hartseer 
gesig. 

Volg ‘n kort reeks 
instruksies, 
byvoorbeeld: Teken ‘n 
gelukkige gesig. Teken 
nou ‘n hartseer gesig. 

Volg ‘n kort reeks 
instruksies, byvoorbeeld: 
Teken ‘n gelukkige gesig. 
Teken nou ‘n hartseer 
gesig. 

Memoriseer 
eenvoudige gediggies 
of liedjies. 
KIEPIE KIEPIE KOM 
TOG GOU 

Gefokusde luister en praat 
aktiwiteite: 
Begrippe, Woordeskat en 
taalstrukture 
  Maks 30 min (15 min 2xper week) 
  Min 15 min (1xper week) 

Luister met genot na 
kort stories en neem 
gepaste tye aan 
refreine deel.  
DIE ROOI HEN 

 Verstaan en reageer 
op instruksies. 
DIE ROOI HEN 

  

Lees en Klanke 
Fonemiese bewustheid 
(geïntegreerd met Luister 
en Praat) 
 5-10 min per week 

LEESKAART - SEEDIERE  LEESKAART - SEEDIERE   

Lees en Klanke 
Gedeelde Lees (deel v Praat) 
Groepbegeleide Lees   
Min  30 min per week (2x week klassikaal) 
Maks 1 uur en 15 min per week(elke dag) 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Toon begrip vir 
leestekens. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. Bou 
sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Lees met toenemende 
vlotheid en uitdrukking. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Selfstandige Lees Lees word aangemoedig om op hul eie in die klas of tuis te lees. Hulle lees hul eie skryf werk of die van ander. Hulle lees boeke met 
eenvoudige prentestorieboeke en maak gebruik van prentewoordeboeke waar nodig. 

Skryf 
2 x 15 min per week 
  

Kies en kopieer ‘n byskrif wat by die prent sal pas Leerders skryf bekende woorde en sinne wat deur 
ondrw.dikteer word. Skryf kort eenvoudige tekste. 

Sigwoorde, koring  plant  water  oes  help 
Woordeskat See: stervis  vis  haai  walvis  visstok                 Plaas: skaap  bok  hoender  koei  vark  donkie  perd 

Hoëfrekwensiewoorde Dit   die   is   ‘n   my   hy   sy   ek  was  wees  het  sien  wil  swem  see  vang  plaas  diere 
ASSESSERING Informeel 

 



 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

WEEKLIKSE/DAAGLIKSE LESPLAN 

TEMA: Tyd        KWARTAAL: 2        WEEK: 6 

TYD: 2 ure minimum/3 ure maksimum   GRAAD: 2     DATUM:___________________ 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 
Luister en praat 
 
1 uur (daaglikse aktiwiteite)  
Maks 12 min per dag 
Min 9 min per dag 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Memoriseer 
eenvoudige gediggies 
of liedjies. TYD 
 

Gefokusde luister en praat 
aktiwiteite: 
Begrippe, Woordeskat en 
taalstrukture 
  Maks 30 min (15 min 2xper week) 
  Min 15 min (1xper week) 

Luister met genot na 
kort stories en neem 
gepaste tye aan 
refreine deel.  
KOSIE WAG VIR 
MIDDERNAG 

 Verstaan en reageer 
op instruksies. 
KOSIE WAG VIR 
MIDDERNAG 

  

Lees en Klanke 
Fonemiese bewustheid 
(geïntegreerd met Luister 
en Praat) 
 5-10 min per week 

Bou en breek 3-
letterwoorde op wat uit 
bekende klanke bestaan, 
byvoorbeeld: kat, k-at, k-
a-t, pen, p-en, p-e-n. 

 Speel Bingo-speletjie   

Lees en Klanke 
Gedeelde Lees (deel v Praat) 
Groepbegeleide Lees   
Min  30 min per week (2x week klassikaal) 
Maks 1 uur en 15 min per week(elke dag) 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Toon begrip vir 
leestekens. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. Bou 
sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Lees met toenemende 
vlotheid en uitdrukking. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Selfstandige Lees Lees word aangemoedig om op hul eie in die klas of tuis te lees. Hulle lees hul eie skryf werk of die van ander. Hulle lees boeke met 
eenvoudige prentestorieboeke en maak gebruik van prentewoordeboeke waar nodig. 

Skryf 
2 x 15 min per week 

Skryf sinne met sinsrame. Dit is ‘n ________. Daar is ‘n ________. 
Aktiwiteit voorsien 

Leerders skryf bekende woorde en sinne wat deur 
ondrw.dikteer word. Skryf kort eenvoudige tekste. 

Sigwoorde, Middernag slap verduidelik moeg 

Woordeskat Dae van die week- Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag 
Hoëfrekwensiewoorde Dit   die   is   ‘n   my   hy   sy   ek  was  wees  het  sien  wil  swem  see  vang  plaas  diere, op, doen, gaan 
ASSESSERING Informeel 
 



 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

WEEKLIKSE/DAAGLIKSE LESPLAN 

TEMA: Tyd        KWARTAAL: 2        WEEK: 7 

TYD: 2 ure minimum/3 ure maksimum   GRAAD: 2     DATUM:___________________ 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 
Luister en praat 
 
1 uur (daaglikse aktiwiteite)  
Maks 12 min per dag 
Min 9 min per dag 

Ontwikkel ‘n mondelinge  
woordeskat deur van 
onderwerpe en temas, 
byvoorbeeld: Skool, 
gebruik te maak. 

Ontwikkel ‘n mondelinge  
woordeskat deur van 
onderwerpe en temas, 
byvoorbeeld: Skool, 
gebruik te maak. 

Ontwikkel ‘n 
mondelinge  
woordeskat deur van 
onderwerpe en temas, 
byvoorbeeld: Skool, 
gebruik te maak. 

Ontwikkel ‘n mondelinge  
woordeskat deur van 
onderwerpe en temas, 
byvoorbeeld: Skool, 
gebruik te maak. 

Memoriseer 
eenvoudige gediggies 
of liedjies. 
TYD 

Gefokusde luister en praat 
aktiwiteite: 
Begrippe, Woordeskat en 
taalstrukture 
  Maks 30 min (15 min 2xper week) 
  Min 15 min (1xper week) 

Luister met genot na 
kort stories en neem 
gepaste tye aan 
refreine deel. KOSIE 
WAG VIR 
MIDDERNAG 
 

 Verstaan en reageer 
op instruksies. 
KOSIE WAG VIR 
MODDERNAG 

  

Lees en Klanke 
Fonemiese bewustheid 
(geïntegreerd met Luister 
en Praat) 
 5-10 min per week 

Bou en breek 3-
letterwoorde op wat uit 
bekende klanke bestaan, 
byvoorbeeld: kat, k-at, k-
a-t, pen, p-en, p-e-n. 

 Speel Bingo-speletjie   

Lees en Klanke 
Gedeelde Lees (deel v Praat) 
Groepbegeleide Lees   
Min  30 min per week (2x week klassikaal) 
Maks 1 uur en 15 min per week(elke dag) 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Toon begrip vir 
leestekens. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. Bou 
sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Lees met toenemende 
vlotheid en uitdrukking. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Selfstandige Lees Lees word aangemoedig om op hul eie in die klas of tuis te lees. Hulle lees hul eie skryf werk of die van ander. Hulle lees boeke met 
eenvoudige prentestorieboeke en maak gebruik van prentewoordeboeke waar nodig. 

Skryf    2 x 15 min per week Maak lyste – DAE VAN DIE WEEK Leerders skryf bekende woorde en sinne wat deur ondw 
Sigwoorde, Middernag slap verduidelik moeg 

Woordeskat Dae van die week- Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag 
Hoëfrekwensiewoorde Dit   die   is   ‘n   my   hy   sy   ek  was  wees  het  sien  wil  swem  see  vang  plaas  diere, op, doen, gaan 
ASSESSERING Informeel 

 



 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

WEEKLIKSE/DAAGLIKSE LESPLAN 

TEMA: Verjaar/Seisoene     KWARTAAL: 2        WEEK: 8 

TYD: 2 ure minimum/3 ure maksimum   GRAAD: 2     DATUM:___________________ 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 
Luister en praat 
 
1 uur (daaglikse aktiwiteite)  
Maks 12 min per dag 
Min 9 min per dag 

Volg ‘n kort reeks 
instruksies, byvoorbeeld: 
Teken ‘n gelukkige gesig. 
Teken nou ‘n hartseer 
gesig. 

Volg ‘n kort reeks 
instruksies, byvoorbeeld: 
Teken ‘n gelukkige gesig. 
Teken nou ‘n hartseer 
gesig. 

Volg ‘n kort reeks 
instruksies, 
byvoorbeeld: Teken ‘n 
gelukkige gesig. Teken 
nou ‘n hartseer gesig. 

Volg ‘n kort reeks 
instruksies, byvoorbeeld: 
Teken ‘n gelukkige gesig. 
Teken nou ‘n hartseer 
gesig. 

Memoriseer 
eenvoudige gediggies 
of liedjies. 
WINTER 

Gefokusde luister en praat 
aktiwiteite: 
Begrippe, Woordeskat en 
taalstrukture 
  Maks 30 min (15 min 2xper week) 
  Min 15 min (1xper week) 

Luister met genot na 
kort stories en neem 
gepaste tye aan 
refreine deel.  
MAMMA SE 
VERJAARSDAG 

 Verstaan en reageer 
op instruksies. 
MAMMA SE 
VERJAARSDAG 

  

Lees en Klanke 
Fonemiese bewustheid 
(geïntegreerd met Luister 
en Praat) 
 5-10 min per week 

Bou en breek 3-
letterwoorde op wat uit 
bekende klanke bestaan, 
byvoorbeeld: kat, k-at, k-
a-t, pen, p-en, p-e-n. 

 Herken die -jie- en -tjie-
uitgange aan die einde 
van woorde, soos in 
mandjie. 
Hersien lang vokale – 
aa, ee, oo, uu 

  

Lees en Klanke 
Gedeelde Lees (deel v Praat) 
Groepbegeleide Lees   
Min  30 min per week (2x week klassikaal) 
Maks 1 uur en 15 min per week(elke dag) 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Toon begrip vir 
leestekens. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. Bou 
sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Lees met toenemende 
vlotheid en uitdrukking. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Selfstandige Lees Lees word aangemoedig om op hul eie in die klas of tuis te lees. Hulle lees hul eie skryf werk of die van ander. Hulle lees boeke met 
eenvoudige prentestorieboeke en maak gebruik van prentewoordeboeke waar nodig. DIE BOER SE PLAAS 

Skryf 
2 x 15 min per week 

Skryf lys van verskillende KLERE Leerders skryf bekende woorde en sinne wat deur 
ondrw.dikteer word. Skryf kort eenvoudige tekste. 

Sigwoorde, VERJAARSDAG 
Woordeskat Maande van die jaar – Janaurie  Februarie  Maart  April  Mei  Junie  Julie  Augustus  September  Oktober  November  Desember 

Hoëfrekwensiewoorde Dit   die   is   ‘n   my   hy   sy   ek  was  wees  het  sien  wil  swem  see  vang  plaas  diere  op  doen  gaan  verjaar  verjaarsdag  partytjie  
hou  present 

ASSESSERING Informeel 



 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

WEEKLIKSE/DAAGLIKSE LESPLAN 

TEMA: Verjaar/Seisoene     KWARTAAL: 2        WEEK: 9 

TYD: 2 ure minimum/3 ure maksimum   GRAAD: 2     DATUM:___________________ 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 
Luister en praat 
 
1 uur (daaglikse aktiwiteite)  
Maks 12 min per dag 
Min 9 min per dag 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Memoriseer 
eenvoudige gediggies 
of liedjies. 
WINTER 

Gefokusde luister en praat 
aktiwiteite: 
Begrippe, Woordeskat en 
taalstrukture 
  Maks 30 min (15 min 2xper week) 
  Min 15 min (1xper week) 

Luister met genot na 
kort stories en neem 
gepaste tye aan 
refreine deel.  
MAMMA SE 
VERJAARSDAG 

 Verstaan en reageer 
op instruksies. 
MAMMA SE 
VERJAARSDAG 

  

Lees en Klanke 
Fonemiese bewustheid 
(geïntegreerd met Luister 
en Praat) 
 5-10 min per week 

Bou en breek 3-
letterwoorde op wat uit 
bekende klanke bestaan, 
byvoorbeeld: kat, k-at, k-
a-t, pen, p-en, p-e-n. 

 Herken die -jie- en -tjie-
uitgange aan die einde 
van woorde, soos in 
mandjie. 
Hersien lang vokale – 
aa, ee, oo, uu 

  

Lees en Klanke 
Gedeelde Lees (deel v Praat) 
Groepbegeleide Lees   
Min  30 min per week (2x week klassikaal) 
Maks 1 uur en 15 min per week(elke dag) 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Toon begrip vir 
leestekens. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. Bou 
sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Lees met toenemende 
vlotheid en uitdrukking. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Selfstandige Lees Lees word aangemoedig om op hul eie in die klas of tuis te lees. Hulle lees hul eie skryf werk of die van ander. Hulle lees boeke met 
eenvoudige prentestorieboeke en maak gebruik van prentewoordeboeke waar nodig. DIE BOER SE PLAAS 

Skryf 
2 x 15 min per week 

Skryf sinne met sinsrame. Dit is ‘n ________. Daar is ‘n ________. 
Aktiwiteit voorsien 

Leerders skryf bekende woorde en sinne wat deur 
ondrw.dikteer word. Skryf kort eenvoudige tekste. 

Sigwoorde, VERJAARSDAG 
Woordeskat Seisoene – Lente  Somer  Herfs  Winter 

Hoëfrekwensiewoorde Dit   die   is   ‘n   my   hy   sy   ek  was  wees  het  sien  wil  swem  see  vang  plaas  diere  op  doen  gaan  verjaar  verjaarsdag  partytjie  
hou  present 

ASSESSERING Informeel 
 



 
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

WEEKLIKSE/DAAGLIKSE LESPLAN 

TEMA: Verjaar/Seisoene     KWARTAAL: 2        WEEK: 10 

TYD: 2 ure minimum/3 ure maksimum   GRAAD: 2     DATUM:___________________ 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 
Luister en praat 
 
1 uur (daaglikse aktiwiteite)  
Maks 12 min per dag 
Min 9 min per dag 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Verstaan en reageer op 
eenvoudige vrae 

Memoriseer 
eenvoudige gediggies 
of liedjies. 
Hersien alles** 

Gefokusde luister en praat 
aktiwiteite: 
Begrippe, Woordeskat en 
taalstrukture 
  Maks 30 min (15 min 2xper week) 
  Min 15 min (1xper week) 

Luister met genot na 
kort stories en neem 
gepaste tye aan 
refreine deel.  
MAMMA SE 
VERJAARSDAG 

 Verstaan en reageer 
op instruksies. 
MAMMA SE 
VERJAARSDAG 

  

Lees en Klanke 
Fonemiese bewustheid 
(geïntegreerd met Luister 
en Praat) 
 5-10 min per week 

Bou en breek 3-
letterwoorde op wat uit 
bekende klanke bestaan, 
byvoorbeeld: kat, k-at, k-
a-t, pen, p-en, p-e-n. 

 Herken die -jie- en -tjie-
uitgange aan die einde 
van woorde, soos in 
mandjie. 
Hersien lang vokale – 
aa, ee, oo, uu 

  

Lees en Klanke 
Gedeelde Lees (deel v Praat) 
Groepbegeleide Lees   
Min  30 min per week (2x week klassikaal) 
Maks 1 uur en 15 min per week(elke dag) 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Toon begrip vir 
leestekens. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. Bou 
sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 
Lees met toenemende 
vlotheid en uitdrukking. 

Lees hardop tydens 
groepbegeleide lees uit 
eie boek saam met 
ondw. 
Bou sigwoordeskat op. 

Selfstandige Lees Lees word aangemoedig om op hul eie in die klas of tuis te lees. Hulle lees hul eie skryf werk of die van ander. Hulle lees boeke met 
eenvoudige prentestorieboeke en maak gebruik van prentewoordeboeke waar nodig. DIE BOER SE PLAAS 

Skryf 
2 x 15 min per week 

Skryf sinne met sinsrame. Dit is ‘n ________. Daar is ‘n ________. 
Aktiwiteit voorsien 

Leerders skryf bekende woorde en sinne wat deur 
ondrw.dikteer word. Skryf kort eenvoudige tekste. 

Sigwoorde, VERJAARSDAG 
Woordeskat Klere vir warm weer – sandale  hoed  kortmouhemp  kortbroek  swembroek 

Klere vir koue weer – trui  langbroek  langmouhemp  sweetpak  mus  handskoene  serp 
Hoëfrekwensiewoorde Dit   die   is   ‘n   my   hy   sy   ek  was  wees  het  sien  wil  swem  see  vang  plaas  diere  op  doen  gaan  verjaar  verjaarsdag  partytjie  

hou  present 
ASSESSERING Informeel 



 
 


