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Graad 6: EAT Kwartaal 2 Week 1 & 2 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na 'n storie  

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

(Kies uit kontemporêre, realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike verslae / avontuurverhale 

/ snaakse stories / fantasie / werklike lewenstories / historiese fiksie)  

• Beantwoord letterlike vrae  

• Teken relevante inligting aan  

• Vertel en hervertel stories  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Bespreek 'n onderwerp  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  
 

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n storie  

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

• Pre-lees: lees en bespreek titel en kyk na prente  

• Gebruik leesstrategieë, voorspellings deur kontekstuele leidrade te gebruik  

• Bespreek nuwe woordeskat 

•  Identifiseer volgorde van gebeure, agtergrond en karakters, byvoorbeeld:  

beskryf karakters se gevoelens en gesels oor redes vir hul optredes  

• Druk oorsaak en gevolg uit  

• Gebruik 'n woordeboek  

 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Gee menings en verwys na verband tussen boeke en eie ervaring  
 

Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n eenvoudige storie met behulp van 'n raam  

• Gebruik storiestruktuur as 'n raam  

• Skryf 'n gepaste openingsin  

• Gebruik verbindingswoorde  

• Gebruik byvoeglike naamwoorde  

• Skryf 'n gepaste slot  

• Hou by die onderwerp  

• Verbind sinne tot 'n samehangende paragraaf deur verbindingswoorde  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling en punktuasie  

• Gebruik 'n woordeboek om spelling en betekenis van woorde na te gaan  

• Skryf 'n paragraaf om 'n mening uit te druk  

• Skryf 2 tot 3 sinne  

• Kies relevante inligting  
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• Gee eie persoonlike mening  

• Verduidelik sinvol  

• Teken woorde en hul betekenis in 'n persoonlike woordeboek aan  

• Skryf sinne met behulp van die woorde of verduidelikings  

 

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Skryf 'n eerste konsep  

• Hersien  

• Redigeer  

• Skryf die finale weergawe  

• Bied die netjiese, leesbare weergawe aan  

 
Taalstuktuur- 
en konvensies 

Bywoord 

• Tyd 

• Wyse / Manier 

• Plek 
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Graad 6: EAT Kwartaal 2 Week 3 & 4 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na mondelinge beskrywings van voorwerpe / diere / plante / plekke  

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

• Identifiseer wat dit is  

• Beskryf waarvoor dit gebruik word  

• Onderskei die dele van die geheel  

• Teken en benoem dit  

• Gebruik woordeskat wat met ander vakke verband hou  

 

Ontleed en klassifiseer dinge  

• Identifiseer ooreenkomste en verskille  

• Sorteer in groepe  

• Verduidelik waarom dinge saam hoort  

 Gebruik woordeskat wat met ander vakke verband hou  

 Oefen luister en praat (gedeelde teks vir die dag)  

• Voer ‘n gedig op  

• Speel ‘n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek ‘n onderwerp  

 

Lees en kyk Leesbegrip: lees inligtingstekste, byvoorbeeld uit ander vakke  

Gebruik ‘n teks van ‘n 4andbook of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Pre-lees: bespreek die onderwerp en hersien sleutelwoordeskat  

• Lees ‘n paragraaf en identifiseer die hoofgedagte en kernsinne 

• Beantwoord vrae oor die teks en visuele middele, byvoorbeeld ‘n grafiek,  

 diagram, tabel  

 

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

Som in ‘n paar sinne op wat gelees is  

 
Skryf en 
aanbied 

Gee ‘n beskrywing van voorwerpe / diere / plante / plekke  

• Sluit relevante besonderhede in  

• Beskryf fisiese voorkoms  

• Gebruik die korrekte determineerders  

• Gebruik relevante woordeskat  

• Gebruik korrekte punktuasie  

• Ontwerp, skryf, kry terugvoering, redigeer en herskryf  

 

Ontwerp, teken en merk ‘n visuele teks, byvoorbeeld ‘n kaart / tabel / diagram / kopkaart / 
landkaart / prente / grafiek  

• Gebruik inligting uit ‘n geskrewe of visuele teks  
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• Sluit besonderhede in  

• Gebruik sleutelwoorde en frases  

• Gebruik gepaste woordeskat  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou ‘n dinkskrum vir idees  

• Skryf ‘n eerste konsep  

• Hersien  

• Redigeer  

• Skryf die finale weergawe  

• Bied ‘n netjiese, leesbare weergawe aan  

  

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

Woordsoorte 

• Selfstandige naamwoord 

• Byvoeglike naamwoord 

 Intensiewe vorme 

• Voornaamwoord 
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Graad 6: EAT Kwartaal 2 Week 5 & 

6 
Vaardigheid  
Luister & 
praat  
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na 'n persoonlike verslag van 'n gebeurtenis  

• Identifiseer belangrikste idees en mense  

• Beantwoord vrae oor wat eerste, tweede, ensovoorts gebeur het  

• Herhaal dieselfde gebeurtenis  

 

Luister na 'n storie  

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

(Kies uit kontemporêre, realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike verslae / avontuurverhale 

/ snaakse stories / fantasie / werklike lewenstories / historiese fiksie)  

• Beantwoord letterlike vrae  

• Gee 'n persoonlike reaksie  

• Verwys in storie na eie ervaring  

• Spreek eie opinie uit en motiveer  

• Vra vrae en beantwoord dit deur 'n mening te gee, byvoorbeeld: Hoekom dink   

• jy...? Waarom is … nie?  

 

Rolspeel enkele bekende situasies  

• Gebruik gepaste taal en handelinge  

• Organiseer inhoud sinvol  

 

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Vertel of hervertel stories  

  

Lees en kyk Leesbegrip: lees stories  

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

Kies uit kontemporêre, realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike verslae / 
avontuurverhale / snaakse stories / fantasie / werklike lewenstories / historiese fiksie  

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

• Lees vir besonderhede en gebruik kontekstuele leidrade om betekenis te vind  

• Identifiseer en lewer kommentaar op die intrige  

• Motiveer die aksie  

• Verstaan die woordeskat  

• Beantwoord vrae oor die storie  

 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  
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• Lees persoonlike en sosiale tekste, byvoorbeeld 'n persoonlike dagboek of 'n  

• brief  

• Lewer kommentaar op hoofgedagtes  

• Lees vir besonderhede en let op informele styl  

• Lewer kommentaar op formaat en aanhef  

 

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Bespreek emosies na aanleiding van gelese tekste  

• Trek verbande tussen lees en eie ervaring  

  
 

Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n eenvoudige, persoonlike brief  

• Gebruik 'n raam  

• Gebruik 'n informele styl  

• Skryf ten minste twee paragrawe  

• Gebruik nuwe woordeskat en punktuasie  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling,punktuasie en spasies tussen paragrawe  

 

Gebruik stappe van prosesskryf  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Skryf 'n eerste konsep  

• Skryf die finale weergawe  

• Bied die netjiese, leesbare weergawe aan  

 
Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

Woordsoorte 

• Voorsetsels 

• Telwoorde 

• Lidwoord 
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Graad 6: EAT Kwartaal 2 Week 7 & 

8 
Vaardigheid  
Luister & 
praat  
(mondeling) 

Voer 'n klasopname uit byvoorbeeld, onderhoude met klasmaats en aanteken van response 
op 'n grafiek of kaart  

• Vra en beantwoord vrae  

• Hanteer onderhoude beleefd  

• Teken inligting akkuraat aan  

• Gebruik die struktuur korrek  

• Gebruik sleutelwoorde en frases  

 

Voer 'n gesprek oor 'n bekende onderwerp  

• Luister na ander en gee ander leerders 'n kans om te praat  

• Vra en beantwoord vrae  

• Gee 'n mening  

 

Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Maak beurte om te praat  

 

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek 'n onderwerp  

 

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks met visuele komponente, byvoorbeeld 'n rooster en TV-
skedule / diagram / tabel / kopkaart / kaart / prente / grafiek  

 Pre-lees: bespreek die onderwerp en hersien sleutelwoordeskat  

 Lees 'n paragraaf en identifiseer die hoofgedagte en kernsinne  

 Beantwoord vrae oor die teks en visuele komponente  

 Soeklees vir spesifieke inligting  

 

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Lees 'n eenvoudige boekresensie  

• Identifiseer die belangrikste kenmerke, byvoorbeeld titel, lys van die karakters, kort 

opsomming en die beoordeling  

• Identifiseer die soort taal wat gebruik word  

• Onderskei tussen feite en menings  
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Los woordraaisels op  

• Gebruik relevante woordeskat  

• Spel woorde korrek  

• Verduidelik betekenis van woorde  

• Gebruik die woorde in 'n sin  

• Gebruik 'n woordeboek  

 

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Vergelyk boeke en tekste wat gelees is  

  
 

Skryf en 
aanbied 

Skryf eenvoudige definisies  

• Kies relevante inligting  

• Gee voorbeelde  

• Skryf formeel en saaklik  

• Gebruik woordeskat wat met ander vakke verband hou  

 

Ontwikkel 'n eenvoudige vraelys  

• Skryf vrae duidelik  

• Gebruik die vraagvorm korrek  

 

Skryf 'n paragraaf om 'n opinie uit te druk en te verduidelik  

• Skryf 4 tot 5 sinne  

• Kies relevante inligting  

• Gee persoonlike mening  

• Verduidelik sinvol  

 

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Skryf 'n eerste konsep  

• Hersien  

• Redigeer  

• Skryf die finale weergawe  

Bied die netjiese, leesbare weergawe aan  

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

Woordsoorte 

• Voegwoord 

Woordeskatuitbreiding 

• Sinonieme 

• Antonieme 

 


