
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 6 

Onderwysergids: Kwartaal 3 

Informele aktiwiteite:  Week 3 & 4 
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Luister en praat 

Versamel inligting, byvoorbeeld eenvoudige navorsing vir 'n opname  

• Kies vrae om beantwoord te word  

• Vra en beantwoord vrae  

• Teken inligting aan as notas in die vraelys wat ontwikkel is  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek 'n onderwerp  

 

Vul ‘n vraelys in 

Lees die vrae saam met leerders deur. Vul dit in en kyk watter leerder in die klas is die “groenste”. 

 

Lees ‘n gedig 

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

 

Taalspeletjie 

asblik, vullisblik, vullisdrom, snippermandjie 

 

Gee instruksies: Moontlike antwoorde 

1. Gooi jou rommel in die asdrom. 

2. Moenie dat rommel in avoerpype van strate beland nie. 

3. Rapporteer mense wat water besoedel. 

4. Spreek mense aan wat rommel strooi. 
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5. Spaar water. 

6. Stig ‘n skoonmaakklub by jou skool. 

 

 

 

Doen'n woordraaisel  

• Gebruik relevante woordeskat  

• Spel woorde korrek  

• Verduidelik betekenis van woorde  

• Gebruik dit in 'n sin  

 

Woordblok: Sinonieme & Antonieme 

1. leerlinge 

2. spaarsamig 

3. ongeskik 

4. opgewonde 

5. bloedjonk 

6. vuil 

7. dolleeg 

8. daal 

 

Taalstrukture en -konvensies:  Ontkenning 

1. Ek strooi nie rommel nie.  

2. Vuil water loop nie in ons straat nie.  

3. Hy is nie ‘n morsjors nie.  

4. Die water in die rivier staan nie stil nie.  
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5. Daar lê nie papiere in ons klaskamer nie.  

6. Die ligte brand nie in ons huis nie.  

7. Die asdrom is nie vol nie.  

8. Dit is nie gesond om vuil water te drink nie.  

9. Ons skool herwin nie blikkies nie.  

10. Ek verkies om nie met my fiets te ry nie.  

 

Taalstruktuur en -konvensies:  Direkte en indirekte rede 

1. Hy sê dat wat belangrik is vir mens en dier.  

2. Die spreker sê dat mynwater giftige stowwe in het.  

3. My ma sê vir my dat ek die kraan moet toemaak.  

4. Die skoolhoof sê vir die kinders dat hulle hulle rommel in die asdrom moet gooi.  

5. Juffrou sê dat die watersiklus oor en oor herhaal word. 

6. Die dokter sê vir die sy dat hy gaan siek word. 

7. Die boer sê dat plastieksakke giftig is vir diere. 

8. Die man sê dat die water groen is. 

9. Tefo sê dat dit goeie manière is om mense te groet. 

10. Sipho sê dat hy Tefo se bestuurder is. 

 

 

 


