
 

 

 

 

 

 

 
Afrikaans Eerste Addisionele Taal graad 5 

Onderwysergids: Kwartaal 3 
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Luister en praat 

Speel 'n taalspeletjie  

• Volg instruksies korrek  

• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat  

• Maak beurte om te praat, gee ander 'n kans om te 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  

 

 

Gedig: 

Lees die gedig eers aan leerders voor en verduidelik moeilike woorde en begrippe.  Laat leerders die gedig 
individueel of gesamentlik lees of voordra. 

 

Taalspeletjie 

1. le - moen 

2. blom - me 

3. sjo – ko – la- de – room - ys 

4. ein - de 

5. mees - te 

6.1 blomme 

6.2 einde 

6.3 lemoen 
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6.4 meeste 

6.5 sjokoladeroomys 

 

Voer instruksies uit 

Leerders teken ‘n lemoen en sjokoladeroomys in werboeke. Lemoen moet oranje ingekleur wees en 
sjokoladeroomys bruin. 

Lees inligtingstekste oor die kurrikulum heen, byvoorbeeld 'n kort verslag, beskrywing of verduideliking van 'n 
ander vak (soos 'n tydlyn)  

• Pre-lees: voorspelling na aanleiding van titel en opskrifte en prente / visuele tekste  

• Gebruik vluglees en soeklees  

• Bespreek die belangrikste idees en besonderhede  

• Interpreteer en bespreek visuele materiaal  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Deel menings oor die teks  

  

 

Lees tydlyn 

Verduidelik aan leerders wat ‘n tydlyn is.  Leerders bespreek en beantwoord vrae. 

 

Tydlyn: Memorandum 

1. 11 Augustus 2008 

2. Hy het ‘n hond gekry. 

3. 14 Januarie 2014  

4. 2015  

5. Nee, hy is in 2014 skool toe en hy het eers in 2017 leer fiets ry. 

6. Leerder se eie antwoord. 

7. Figuurlik, ‘n kind se oë is nie regtig vierkantig nie, die skerm van die TV is vierkantig.  

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Verduidelik letterlike en figuurlike betekenis.  

 


