
 

 

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

WEEKLIKSE/DAAGLIKSE LESPLAN 

TEMA: Vriende       KWARTAAL: 3        WEEK: 3 

TYD: 2 ure minimum/3 ure maksimum   GRAAD: 1     DATUM:___________________ 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 
Luister en praat 
 
1 uur (daaglikse aktiwiteite) 
12 min per dag 
 

Reageer op 
eenvoudige groetvorme 
bv. Hoe was jou dag? 
Rig eenvoudige 
versoeke bv. Waar is 
dit? 

Wys na voorwerp in 
klaskamer. Noem 
sommige voorwerpe 
(Gebruik ook 
WOORDESKAT 
woorde) 

Reageer op 
eenvoudige 
mondelinge instruksie. 
Reageer op 
eenvoudige vrae. 

Begin eenvoudige 
taalstrukture in konteks 
te verstaan, Identifiseer 
‘n 
persoon/dier/voorwerp. 

Neem aan 
aksieliedjies en 
rympies deel. 
WIPPIE EN SNIPPIE 

Gefokusde luister en praat 
aktiwiteite: 
Begrippe, Woordeskat en 
taalstrukture 
 30 min (15 min 2xper week) 

Luister met genot na  
nie-fiksie tekste. 
NELSON MANDELA 

 Brei mondelinge 
woordeskat uit. 
Beantwoord 
eenvoudige ja/nee 
vrae. Noem van dinge 
in die prent. 

  

Lees en Klanke 
Fonemiese bewustheid 
(geïntegreerd met Luister 
en Praat) 
 1-5 min per week 

Hersien die beginklanke 
 s m r l t 

 Klap op lettergrepe van 
‘n woorde bv. O-li-fant 
 

  

Lees en Klanke 
Gedeelde Lees 
Min  25-30 min per week 
Maks 1 uur en 15 min per week 

Luister na en volg storie saam met die onderwyser. Praat oor die prentjies. Leer mondelinge woordeskat aan. NELSON MANDELA. 
Leerders beantwoord eenvoudige vrae met behulp van prente. Leerders dramatiseer dele van die storie.  
Indien van minimum tyd gebruik gemaak word, gaan die storie klassikaal gelees en bespreek word.  
Indien van maksimum tyd gebruik gemaak word gaan die onderwyser die leerders in groepe verdeel tydens lees en een groep op ‘n dag 
vir 15 minute aan aandag gee en luister. ( groepe word volgens vermoëns ingedeel) 



 
 

 

Blootstelling aan gedrukte media 
in die omgewing  (1 of 2 keer per kw) 

STOP, SPAR, Pick n Pay, Checkers, Game, PEP, ACKERMANS, ABSA, FNB, CHOPPIES 

Skryf 
Min  - Geen 
Maks - 15 min per week 
1 x per week  

Leerders skryf sinne oor en plaas woorde in korrekte volgorde. 

Sigwoorde, vriend, maatjie 
Woordeskat vriende,  speel saam, help ‘n vriend/maatjie, kyk na ‘n vriend/maatjie 
Hoëfrekwensiewoorde ek, jy, is, die, ‘n, dit, was, wees, sien, wil, lief, hou, van, beste, eet, vrugte, groente, kos, diere, troeteldiere, plaasdiere, wilde diere, 

vriend, maatjie, deel, help, speel 
ASSESSERING Informeel 
 


