
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal graad 5 

Onderwysergids: Kwartaal 3 

Informele aktiwiteite:  Week 3 & 4 
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Luister en praat 

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n kort gedig of rympie op  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee en volg eenvoudige instruksies  

• Vertel eie nuus  

  

 

Lees ‘n gedig 

Lees gedig saam met leerders en laat leerders dit voordra en dramatiseer. 

 

Taalspeletjie 

Hersien sinsoorte en laat leerders ‘n voorbeeld van elke sinsoort in hul werkboeke neerskryf. 

 

Lees & kyk 
Lees inligtingstekste met visuele komponente, byvoorbeeld 'n kaart / tabel / diagram / kopkaart / landkaart / 
poskaart / prente / grafiek  

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

• Pre-lees: soeklees vir belangrike besonderhede  

• Bespreek belangrikste inligting en die besonderhede  

• Kies relevante inligting om vrae te beantwoord  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Gebruik gepaste leesstrategieë, byvoorbeeld vluglees, soeklees, kontekstuele leidrade, afleidings, eie mening  

Besin oor tekste gelees tydens selfstandige lees / lees in pare  

• Hervertel 'n teks in ongeveer 5 sinne  

 

 

Begripstoets: Moontlike antwoorde  

1. 30 km (1) 

2.1 bome (1) 

2.2 pad (1) 

2.3  berge / heuwels (1) 

2.4 kampplek / hutte / huisies  (1) 
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2.5 dam (1) 

2.6 rivier  (1) 

3. Nee, want daar is ‘n oornagkamp / die roete is te lank / dit is te vêr. (1) 

4. Nee, want daar is nie grot op die kaart nie. (1) 

5. Nee, daar is net twee rusplekke / stappers moet elke uur kan rus (1) 

 

Gee eenvoudige instruksies 

Voer ‘n klasgesprek oor die prente. Bespreek wat alles in die stapper se rugsak moet wees. Bespreek ook 

voorsorgmaatreëls soos fiksheid en om gemaklike skoene aan te hê. Bespreek ook die belangrikheid van 

baie water drink en die inneem van energie kosse. Die aktiwiteit word slegs mondeling gedoen. 

 

Teken / voltooi en merk eenvoudige visuele tekste, byvoorbeeld kaarte / tabelle / diagramme / landkaarte / 
poskaart / prente / grafieke  

• Gebruik inligting uit 'n visuele of geskrewe teks  

• Organiseer inligting netjies  

• Dra inligting korrek oor  

• Gebruik gepaste simbole / diagram  

Maak 'n opsomming (kopkaart) van 'n kort teks  

• Identifiseer ten minste drie belangrike punte  

• Gebruik die korrekte struktuur  

 

Leerders teken hul eie roetekaart met gepaste simbole. 

Leerders gebruik die raamwerk om ‘n kopkaart saam te stel oor hoe jy ‘n staptog aanpak. 

 

Taalstrukture en -konvensies:  Ontkenning 

1. Die staproete kan nie in een dag gestap word nie.  

2. Die stappers kan nie in ‘n grot oornag nie.  

3. Daar is nie genoeg rusplekke langs die staproete nie.  

4. As jy gaan stap moet jou rugsak nie te swaar gepak wees nie.  

5. Bongani het nie ‘n vrou nie.  

6. Die stapper het nie ‘n hoed op sy kop nie.  
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7. ‘n Leeu eet nie gras nie.  

8. Die jagter skiet nie ‘n olifant nie.  

9. Leeus hou nie daarvan om alleen te jag nie.  

10. ‘n Rensoter weeg nie 100 kg nie.  

 

Taalstruktuur en -konvensies:  Direkte en indirekte rede 

1. Die skoolhoof sê:  “Bongani is in ‘n motorongeluk dood.”  

2. Ruben se maat skree “Kom hier!”  

3. Die motoris sê: ”Die man het te vinnig gery.”  

4. Bongani se broer sê: ”Ek gaan my boetie baie mis.”  

5. Juffrou sê: ”Kinders, moenie oor die pad hardloop nie.”  

6. Die man sê: ”‘n Leeu behoort aan die katfamilie.”  

7. Die polisieman sê: ”Wilddiewe kry baie geld vir olifanttande.”  

8. Die jagter sê: ”‘n Renoster kan tot 2 500 kg weeg.”  

9. Die skrywer sê: ”Julle sal my boek geniet.”  

10. Die seun sê:  “Ek voel baie hartseer oor Bongani se dood.”  

 

 

 


