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Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 2 - Werkskedule 

Week 1 & 2 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n storie  

• Oefen luister en praat / hardoplees 

(gedeelde teks vir die dag)  

   
  

 

Informeel:  Onderwyser lees luisterteks oor “Van mieliepit tot 

mieliepap. Leerders vertel storie oor en sê hoe hulle van mieliepap 

hou. Gee en volg instruksies oor hou om mieliepapa te maak.. 

Voltooi taalspeletjie 

Lees gedig ”ubuntu” saam.   

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

(mondeling of skriftelik)  

 

Informeel: Lees “Pappa se plan” deur verskillende leestrategieë te 

gebruik. Verduidelik moeilike begrippe.   

Leerders beantwoord vrae skriftelik. 

  

  

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

Gebruik die stappe van die skryfproses 

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

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

te gebruik. 

Leerders skryf ‘n resensie deur ‘n raam te gebruik 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
Bywoorde Onderwyser verduidelik begrippe.  Leerders voltooi aktiwiteite.   

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 



 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 2 - Werkskedule 

Week 3 & 4 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na mondelinge beskrywings 

van voorwerpe / diere / plante / plekke  

• Ontleed en klassifiseer dinge        

• Oefen luister en praat  

 

Informeel: Gesels saam in klasverband oor troeteldiere. 

Onderwyser lees beskrywing van visse. Leerders 

beantwoord vrae skriftelik.  Gesels oor prentjies van hoe om 

‘n hasie te versorg. Leerders gee mondelinge instruksies oor 

die onderwerp. Lees gedig saam: “Bibberkind Barney” 

Voltooi taalspeletjie 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees inligtingstekste, byvoorbeeld uit 

ander vakke  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is 

Informeel: Onderwyser lees teks  “Verskillende soorte hase” 

saam met leerders  Verduidelik moeilike begrippe. 

Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik.  

  

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

/ plekke  

• Voltooi ‘n kopkaart  

Formeel – Taak 7 Vraag 2: Leerders skryf ‘n 
beskrywende paragraaf oor ‘n haas. 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Selfstandige naamwoord 

• Byvoeglike naamwoord 

 Intensiewe vorme 

• Voornaamwoord 

Onderwyser verduidelik begrippe.  Leerders voltooi 

aktiwiteite. 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 



 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 2 - Werkskedule 

Week 5 & 6 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n persoonlike verslag 

van 'n gebeurtenis  

• Rolspeel enkele bekende situasies  

• Oefen luister en praat / hardoplees  

Informeel: Onderwyser lees verslag “Hondsdolheid (rabies) 

‘n dodelike siekte” en verduidelik moeilike begrippe en 

woorde. Leerders luister en beantwoord vrae skriftelik.  

Formeel: Taak 6 – Mondeling. Leerders doen rolspel in 

klasverband. Lees gedig “Woefie is my Koliiehond” saam.  

Voltooi taalspeletjie.                           

  

Lees en kyk • Leesbegrip: brief 

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of 

skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

Informeel: Onderwyser lees die brief wat Thuli aan Johannes 

geskryf het. saam met leerders. Verduidelik moeilike 

begrippe. 

Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik.   

  

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

• Volg die stappe van die skryfproses 

 
 

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

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Voorsetsels 

• Telwoorde 

• Lidwoorde 

Onderwyser verduidelik begrippe. Leerders voltooi 

aktiwiteite.         

Informeel: Skryf taaltoets 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  



 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 2 - Werkskedule 

Week 7 & 8 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Voer 'n klasopname uit byvoorbeeld, onderhoude 

• Voer 'n gesprek oor 'n bekende onderwerp  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Oefen luister en praat / hardoplees 

Informeel:  Gesels in klasverband oor wat ‘n onderhoud is. 

Bespreek die vraelys.Leerders voltooi die vraelys volgens 

riglyne in onderwysergids. Voltooi taalspeletjie. 
Lees gedig  “Die Haantjie” saam. Onderwyser lees 

instruksies en leerders voltooi die rooster skriftelik. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks met visuele 

komponente 

• Lees 'n eenvoudige boekresensie  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is 

Informeel: Onderwyser lees omsendbrief  saam met 

leerders.  Leerders beantwoord die vrae skriftelik. 

Onderwyser lees boekresensie saam met leerders.  

Leerders beantwoord vrae skriftelik. 

  

Skryf en aanbied • Skryf eenvoudige definisies  

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

Informeel: Onderwyser verduidelik woorde. Leerders skryf 

definisies. Onderwyser help leerders met raamwerk vir 

paragraaf.  Leerders skryf paragraaf. 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Voegwoorde 

Woordeskatuitbreiding: 

• Sinonieme 

• Antonieme 

Onderwyser verduidelik begrippe. 

Leerders voltooi aktiwiteit. 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 


