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Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 2 - Werkskedule 

Week 1 & 2 
Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Kies uit kontemporêre realistiese fiksie / 

tradisionele stories / persoonlike 

hervertellings/ avontuurverhale / werklike 

lewensverhale  

• Gee 'n persoonlike hervertelling  

• Oefen luister en praat / hardoplees 

(gedeelde teks vir die dag)  

 

Informeel: Onderwyser en leerders gesels saam oor die prent  

Formeel: Luisterbegrip. Onderwyser verduidelik moeilike 
begrippe en woordeskat en lees die storie “Jumi en Motsamai 
se eerste skooldag” Leerders beantwoord vrae skriftelik. 
Formeel: Hervertel storie.  
Informeel: Lees gedig” “Die vakansie is verby” saam. 

Onderwyser lees instruksies. Leerders reageer op instruksies. 

Voltooi taalspeletjie. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

• Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit 

die onderwyser se hulpbronlêer  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

(mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees 
is  

Informeel: Onderwyser lees “Die leeu se pruik”. Verduidelik moeilike 

begrippe.   

Leerders beantwoord vrae skriftelik. 

  

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n boodskap  

• Skryf 'n persoonlike hervertelling aan die 

hand van 'n skryfraam (byvoorbeeld 

gister ... daarna ...)  

  

Informeel: Onderwyser verduidelik die formaat van ‘n boodskap.Gee 

woordeskat.  

Leerders skryf boodskap  Informeel: Onderwyser gee woordeskat 

oor “’My eerste dag terug by die skool.”  

Leerders skryf paragraaf  

  

Taalstrukture en -

konvensies 
Bywoorde Informeel: 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 weerverslae of 'n beskrywing van 'n 

plek  

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

'n gebeurtenis  

• Oefen luister en praat (gedeelde teks vir die dag)  

Informeel: Onderwyser lees weerverslag en : verduidelik 

moeilike begrippe en woordeskat.  

Leerders beantwoord vrae skriftelik.  

Informeel: Lees gedig saam: “’n Wintermôre”  

Reageer op insktruksies  

Voltooi taalspeletjie  

  

Lees en kyk • Lees 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat wat 

'n gebeurtenis adverteer  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

Informeel: Onderwyser lees plakkaat  “Terug skool toe”saam 

met leerders  Verduidelik moeilike begrippe. 

Beantwoord vrae skriftelik.  

  

Skryf en aanbied • Ontwerp 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat 

wat 'n gebeurtenis adverteer  

Informeel:  Leerders ontwerp plakkaat    

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 'n storie  

• Speel 'n meer komplekse taalspeletjie  

• Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde 

teks)  

Informeel: Onderwyser lees storie “Veels geluk” en 

verduidelik moeilike begrippe en woorde. Bespreek prent. 

Leerders luister en beantwoord vrae skriftelik.                                              

Voltooi taalspeletjie. Lees gedig  Reageer fisies op 

instruksies  

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie met dialoog  

• Lees 'n dagboek of dagboek-inskrywings  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

 

Informeel: Onderwyser lees storie “Die jakkals en die druiwe” 

saam met leerders. Verduidelik moeilike begrippe. 

Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik.   

Informeel: Lees dagboekinskrywing en bespreek vrae  

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n storie met dialoog 

 
• Skryf ‘n paragraaf  
 

Informeel: Onderwyser verduidelik die formaat van ‘n 

dialoog.Gee woordeskat.  

Leerders skryf ‘n dialoog  

Formeel: Taak 7 – Vraag 1      Skryf ‘n paragraaf. 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Voornaamwoorde 

• Voorsetsels 

• Telwoorde 

Informeel: Onderwyser verduidelik begrippe. Leerders voltooi 

aktiwiteite.   

Informele taaltoets 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 7 & 8 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na en voer instruksies uit 

byvoorbeeld resep  

• Gee instruksies (ten minste twee stappe)  

• Klassifiseer dinge  

• Oefen luister en praat (gedeelde teks)  

Informeel: Onderwyser verduidelik aktiwiteit en lees 

instruksies: Hoe om ‘n hondjie te vou. Leerders voer 

opdrag uit.  

Informeel: Bespreek in klasverband hoe om eiers te bak. 

Leerders klassifiseer dinge 

 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n prosedure-teks, byvoorbeeld 

'n resep / instruksies  

• Lees 'n inligtingsteks met visuele komponente,  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

Informeel: Onderwyser lees teks “Wenke (idees) vir kokke” 

saam met leerders Leerders beantwoord die vrae skriftelik. 

Onderwyser lees resep saam met leerders. Bespreek vrae 

in klasverband. 

 

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n prosedureteks, byvoorbeeld 'n resep / 

instruksies  

• Skryf en ontwerp 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n 

plakkaat / pamflet / kennisgewing  

 

Onderwyser verduidelik die formaat van ‘n resep. Gee 

woordeskat.  

Leerders skryf resep                                                 

Formeel: Taak 7 – Vraag 2 Onderwyser verduidelik hoe 
om ‘n plakkaat te ontwerp. Leerders ontwerp plakkaat 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Sinonieme 

• Antonieme 

Informeel: Onderwyser verduidelik begrippe. 

Leerders voltooi aktiwiteit. 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 9 & 10 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n liedjie of eenvoudige gedig  

• Speel 'n meer gevorderde taalspeletjie / rolspel  

• Oefen luister en praat / hardoplees   

 

Onderwyser lees liedjies en verduidelik moeilike 

begrippe en woordeskat.  

Leerders beantwoord vrae skriftelik en doen aktiwiteite. 

Voltooi taalspeletjie 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n eenvoudige gedig  

• Los 'n woordraaisel op  

• Bespreek tekste wat selfstandig gelees is  

Onderwyser lees gedig “Kat en hond” saam met 

leerders en  verduidelik moeilike begrippe. 

Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik.  

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n eenvoudige gedig aan die hand van 'n 

skryfraam  

• Oefen skriftelik  

 

Onderwyser verduidelik die onderwerp en woorde.   

Leerders voltooi gedig en aktiwiteit  

 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Samestellings Onderwyser verduidelik begrippe.  

Leerders voltooi aktiwiteit. 

Formeel – Taak 5: Taaltoets. 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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