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Onderwysergids: Kwartaal 2 
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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na 'n inligtingsteks, byvoorbeeld weerverslae of 'n beskrywing van 'n plek  

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

• Identifiseer spesifieke besonderhede  

• Interpreteer die inligting wat met persoonlike ervarings verband hou  

Luister na 'n beskrywing en beskryf 'n voorwerp / 'n gebeurtenis  

• Identifiseer beskrywende woorde  

• Gebruik 'n paar nuwe woorde  

• Gebruik byvoeglike naamwoorde  

Oefen luister en praat (gedeelde teks vir die dag)  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Reageer op instruksies  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

 

 

Luisterteks 

• Lees eers die teks aan die leerders terwyl hulle sit en luister. 

• Lees dan die vrae saam met die leerders deur. 

• Lees die teks vir ‘n tweede keer.  Leerders kan aantekeninge maak. 

• Leerders beantwoord die vrae 

Weerverslag 

Warm weer en geen reën word in die noorde van die land verwag. 

In die suide en die weste van die land word koeler, bewolkte weer en reën verwag.  

Kaapstad is gedeeltelik bewolk met en dit sal in die dag 27 grade Celcius wees.  Die 

nagtemperatuur is 17 grade Celcius.  Dinsdag word dit bietjie warmer en Kaapstad en die 

dagtemperatuur sal 29 grade Celcius wees. 

 

Momorandum: Luistertoets 

1. C. Noorde 

2. A. koel, bewolk met reën 

3. C. 29 grade Celcius 
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Ondersteun leerders met woordeskat om weerverslag te voltooi.  Laat enkele leerders terugvoer gee aan 
die klas oor hulle weervoorspelling vir die volgende naweek. 

 

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. 

 

Reageer fisies op instruksies 

Laat die leerders die versreëls van die gedig nommer. 

• 8 woorde 

• hoe 

• is 

• swaar 

• werk 

 

 

Taalspeletjie 

Hersien die bywoord met leerders.  Lê klem op die vrae: hoe?, waar?, wanneer? 

 

Lees en kyk 

Lees 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat wat 'n gebeurtenis adverteer  

• Pre-lees: bespreek prent / illustrasie  

• Interpreteer die inligting  

• Bespreek die doel van die teks  

• Bespreek die taal wat gebruik word  

• Identifiseer en bespreek ontwerpken-merke soos kleur en verskillende groottes of lettertipes  
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Leesbegrip:  Plakkaat - Memorandum 

Merk die begripstoets volgens die memorandum. 

1. kinders  skool skooltas (3) 

2. Die Skoolwinkel (1) 

3. vyf (1) 

4. voorraad (1) 

5. winkel (1) 

6. betaal (1) 

7. aandag (1) 

8. Leerder se eie antwoord binne konteks (1) 

[10] 

 

 

Skryf en aanbied 

Ontwerp 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat wat 'n gebeurtenis adverteer  

• Kies toepaslike inligting  

• Gebruik die korrekte formaat  

• Gebruik ontwerpselemente soos kleur en verskillende groottes of lettertipes  

 

Ontwerp ‘n plakkaat 

Verduidelik die onderwerp van die plakkaat aan leerders. Verduidelik hoe hulle die opdrag moet 
voltooi. 

 

 

 

 

 

 



 

Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 2 week 3 & 4:  Onderwyser                                                                       5 
 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Selfstandige naamwoorde 

1.  seun dam 

2. seun vlaggies 

3. lewenredder mense 

4. son wolke lug 

5. kind baadjie 

6. ma kos stoof 

7. juffrou storie boek 

8. stoel tafel 

9.  pen blaai 

10. boeke tas 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Byvoeglike naamwoorde 

1.  jong groot 

2. wit 

3. sterk swak 

4. helder wit blou 

5. siek warm 

6. flukse lekker elektriese 

7. slim mooi dik 

8. stukkende ronde 

9.  blou wit 

10. swaar nuwe 
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Taalstruktuur en -konvensies 

Intensiewe vorme 

1.  goudgeel 

2. stokoud 

3. bloedjonk 

4. silwerskoon 

 


