
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 6 

Onderwysergids: Kwartaal 3 
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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na stories  

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

(Kies uit kontemporêre, realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike verslae / avontuurverhale / snaakse 
stories / fantasie / werklike lewenstories / historiese fiksie)  

• Beantwoord letterlike vrae  

• Gee 'n persoonlike reaksie wat verband hou met eie ervaring  

• Gee eie mening en motiveer die mening  

• Gee 'n alternatiewe slot, gebruik verbeelding en beskryf moontlikhede  

Hervertel 'n storie  

• Gebruik die korrekte volgorde van gebeure  

• Verwys korrek na die karakters in die verhaal  

• Gebruik tydsvorme wat in vorige grade bekendgestel is  

• Gee 'n alternatiewe slot   

 

Luisterbegrip 

Die prosedure vir ‘n luistertoets: 

• Lees die teks aan die leerders voor terwyl hulle aandagtig luister. 

• Lees teen ‘n stadige tempo en spreek woorde korrek en duidelik uit. 

• Lees daarna die vrae saam met die leerders deur en verduidelik vrae waar nodig. 

• Lees weer die teks vir die leerders voor.  Hulle mag aantekeninge maak. 

• Leerders beantwoord vrae in werkboeke. 

Luisterteks 

Dawie se droom 

Dawie gooi sy sportsak en sy sokkerbal in sy kamer neer.  Hy wil nie meer sokker speel nie. Hy wil teruggaan 

skool toe om na die dansers se ballet-oefening vir die konsert te gaan kyk. Toe hy omdraai stap sy pa in die 

kamer. Sy pa tel die sokkerbal op en hou dit uit na Dawie. Hy sit sy hand op sy skouer en sê: “Seun, jy gaan 
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nog in sokkerster word.” 

Dawie dink aan die dansers op die verhoog en hy wil vir sy pa sê dat hy daarvan droom om in die skool se 

konsert te dans. Hy kyk elke dag vir die dansers deur die skoolsaal se oop venster hoe die dansers oefen. As 

hy terugstap huis toe dan oefen hy die danspassies in ‘n oop stuk veld agter die skool. Dawie sal enigiets gee 

om ballet te doen, maar dit sal nooit gebeur nie. “Seuns speel rugby of sokker, ballet is vir meisies” sê sy pa. 

Dit is die aand van die groot konsert. Die hele dorp is daar. Dawie glip by die sydeur agter die verhoog in. Hy 

wil so graag die dansers se kostuums van nader sien. Dawie hoor iemand huil. Richard, die seun wat die 

hoofrol dans, sit plat op die grond. “Wat is fout Richard?” vra Dawie. “Hy het sy enkel verstuit terwyl hy 

opgewarm het” sê juffrou Meyer. “Dit is ‘n ramp. Ek weet nie wat ons gaan doen nie!” roep juffrou Meyer uit. 

“Ek sal dans, Juffrou. Ek kyk elke middag deur die venster en dan oefen ek die danspassies.”  

“Nou goed, trek Richard se kostuum aan. Almal op jul plekke.” 

Die musiek begin en die gordyn gaan oop… Dawie sien sy pa en ma in die voorste ry. Sy pa wil opstaan, 

maar sy ma keer hom. Dawie dans sy hart uit. Hy kyk eers weer aan die einde van die konsert vir sy pa en 

ma. Sy pa klap net so hard hande soos die res van die mense.  

“My droom het waar geword,” dink Dawie terwyl hy van die verhoog af stap. 

Verwerk an aangepas uit: Piekfyn Afrikaans graad 6 

 

Lees & kyk 

Leesbegrip: lees 'n storie  

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

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van die prente  

• Bespreek titel, intrige, karakters en die agtergrond  

• Bespreek hoe die intrige van 'n storie 'n sekere idee van die wêreld kan verteenwoordig  

• Beantwoord vrae oor die storie  

• Som die storie mondeling op  

• Identifiseer die lewensles of boodskap van die storie  

 

Begripstoets: Moontlike antwoorde 

1. Goeie maniere wanneer jy eet / aan tafel is 

2. kwaai 
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3. Hap klein stukkies kos op ‘n slag. 

Moenie met ‘n mond vol kos praat nie. 

Haal jou arms van die tafel af. 

Moenie jou tee slurp nie. 

Moenie winde opbreek nie. 

Laat die gaste eerste kos inskep. 

Gaan dadelik tafel toe wanneer die kos op die tafel is. 

(Enige drie) 

4. Iemand wat te veel eet.  

5. ‘n servet 

6. Hulle moet dadelik tafel toe gaan.  

7. gaste 

8. “dankie”  en “asseblief”  

9. Ja, want dit is belangrik dat kinders goeie (tafel)maniere moet hê.  

Nee, sy is te kwaai. (Aanvaar enige relevante antwoord) 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n eenvoudige storie (gebruik stappe vir prosesskryf meer onafhanklik)  

• Kies interessante inhoud  

• Gebruik die storiestruktuur as 'n raam  

• Skep 'n begin, middel en slot  

• Vertel gebeure in gepaste volgorde  

• Gebruik 'n geskikte tydsvorm en verbindingswoorde(en, maar)  

• Gebruik 'n groter verskeidenheid punktuasie, insluitend aanhalingstekens  

• Gebruik gepaste spasiëring vir paragrawe  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Skryf die eerste konsep  

• Kry terugvoering omtrent die inhoud en gebruik van grammatika en woordeskat  

• Kontroleer spelling  

• Skryf die finale weergawe  

Skryf vir genot, byvoorbeeld 'n eenvoudige vierreëlige gedig of rymende sinne  
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• Kies onderwerp  

• Skryf rymende sinne oor die onderwerp  

• Gebruik een vergelyking  

 

Skryf ‘n storie 

Verduidelik onderwerp en gee woordeskat. Leerders gebruik raamwerk om die storie te skryf. 

 

Skryf ‘n gedig 

Leerders skryf ‘n gedig volgens riglyne in leerderboek 

 

Taalstrukture en -konvensies:  Ontkenning 

1. Die skottelgoed word deur die seun afgedroog. 

2. Die sokkerbal word deur die mense in die strate geskop. 

3. Die sokkerwedstryd word deur die skeidsregter beheer. 

4. ‘n Sokkertrui word deur Tefo vir die seun gegee. 

5. ‘n Doel word deur Tefo  aangeteken. 

6. Die kontrak word deur die bestuurder gelees.  

7. Die mense word deur die man gegroet. 

8. ’n Brief word deur die seun geskryf.  

9. Die beseerdes word deur die dokter behandel.  

10. Blikkies word deur ons skool herwin. 

 

 

 

 


