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Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 3 - Werkskedule 

Week 1 & 2 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 
(mondeling) 

• Luisterbegrip: luister na mondelinge beskrywing van 

plekke / mense  

• Luister na en lewer persoonlike verslae  

• Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks vir 

die dag) 

Formeel: Onderwyser:  Verduidelik moeilike begrippe. 
Verduidelik luisterproses. Lees storie oor “’n Held word gebore” 
Leerders:  Voltooi vrae skriftelik    
 

 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

Formeel: Onderwyser: Verduidelik moeilike begrippe.  
Boekresensie & gedig  
Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik) 
Formeel: Hardoplees:  strokiesprent  

  

Skryf en aanbied • Skryf ‘n dialoog 
• Skryf 'n beskrywing (paragraaf) van ‘n dier / persoon 

/ plek. 
 

Informeel: Onderwyser: Verduidelik die vorm en formaat van ‘n 

dialoog.  

Verduidelik hoe om ‘n beskrywende paragraaf te skryf. 

Leerders:  Skryf ‘n dialoog en beskrywende paragraaf m.b.v. ‘n raam.   

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Sinsoorte:  Stelsin, bevelsin, uitroepsin, vraagsin 
• Sinne:  enkelvoudige, veelvoudige, saamgestelde 

sinne 

Verduidelik sinsoorte. 

Verduidelik enkelvoudige sinne. 

Doen aktiwiteite skriftelik oor sinsoorte. 

Doen aktiwiteite skriftelik oor enkelvoudige sinne. 

  

Ekstra 
aktiwiteite: 

  

Ingryping:   

Bronne:   

Refleksie:   
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Week 3 & 4 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 
(mondeling) 

• Luister na inligtingsteks, byvoorbeeld 'n feitelike hervertelling / 

verslag / nuusberig  

• Neem aan 'n kort gesprek oor 'n bekende onderwerp deel  

• Oefen luister en praat / hardoplees (hervertel berig of eie nuus)  

Informeel: Onderwyser: Verduidelik moeilike begrippe. 

Verduidelik luisterproses. Lees koerantberig oor “’Boelie 

leer ‘n les” Leerders:  Voltooi vrae skriftelik.    

Rolspel 

Formeel: Hervertel berig of eie nuus   
Lees / dra gedig voor 

Voltooi taalspeletjie 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks, byvoorbeeld 'n feitelike 

hervertelling / verslag / nuusberig  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Lees 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat of 'n kennisgewing  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is / lees is pare  

Informeel: Onderwyser:   Verduidelik moeilike woorde.  

“Lays advertensie” 

Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik. 

 

  

Skryf en aanbied • Opsomming van 'n inligtingsteks  

• Ontwerp en skep 'n visuele teks byvoorbeeld 'n plakkaat of 'n 

kennisgewing  

Formeel: Onderwyser:  Verduidelik hoe om ‘n 
opsomming te maak.  Leerders voltooi die 
opsomming   Informeel: Verduidelik hoe om die plakkaat 

te ontwerp. Leerders:  Voltooi ontwerp ‘n plakkaat.   

  

Taalstrukture en -
konvensies 

• Ontkenning 

• Direkte en indirekte rede 

Verduidelik ontkenning. Leerders voltooi aktiwiteit 

skriftelik. 

Verduidelik direkte en indirekte rede. Leerders voltooi 

aktiwiteit skriftelik 

Formeel: Skryf taaltoets.   
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Ekstra 
aktiwiteite: 

 

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 5 & 6 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n storie  

• Luister na 'n gedig  

• Oefen luister en praat / 

hardoplees  

 

Informeel: Onderwyser Verduidelik moeilike begrippe. Verduidelik luisterproses. Lees 

storie “Die veelkleurige blaar” 

Leerders voltooi vrae skriftelik    

Rolspel 

Hervertel berig of eie nuus  (formeel) 

Lees / dra gedig voor 

Voltooi taalspeletjie 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

(mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig 

gelees is / lees in pare  

Informeel: Onderwyser verduidelik moeilike woorde.  Twee paaie 

Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik. 

 

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n storie deur die gebruik 

van 'n raam  

• Skryf sinne wat rym  

Informeel: Onderwyser verduidelik hoe om ‘n storie (verhalende opstel) te skryf. Gee 

woordeskat om storie te skryf. Verduidelik rymwoorde.  

Leerders:  Voltooi die raamwerk  en skryf ‘n storie.   

Voltooi sinne met korrekte rymwoorde. 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Lydende en bedrywende vorm Verduidelik lydende en bedrywende vorm Leerders voltooi die aktiwiteit skriftelik.   

Ekstra 
aktiwiteite: 

 

Ingryping:  

Bronne:  
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Refleksie:  

 

Week 7 & 8 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na inligtingsteks, soos 'n feitelike 

hervertelling / beskrywing  

• Luister na 'n beskrywing van plekke / plante / diere / 

voorwerpe  

• Oefen luister en praat  

Formeel: Onderwyser lees verslag oor besoek aan Kaapstad 
voor. Verduidelik moeilike begrippe en woordeskat. 
Leerders beantwoord vrae skriftelik. 

Informeel: Onderwyser lees instruksies oor hoe om die prentjie 

in te kleur. Leerders kleur die prentjie volgens instruksies in. 

Voltooi taalspeletjie. Lees gedig 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees inligtingstekste met visuele komponente, 

byvoorbeeld 'n diagram / tabel / kopkaart / kaart/ prente  

• Lees prosedure tekste, byvoorbeeld eenvoudige instruksies  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

Informeel:  Onderwyser lees die inligtingteks “Het jy vierkantige 

oë?” saam met die leerders.  Verduidelik moeilike woorde en 

begrippe.  Leerders beantwoord vrae skriftelik. Onderwyser lees 

instruksies saam met leerders.  Bespreek en beantwoord vrae 

mondeling 

  

Skryf en 

aanbied 
• Etikette en / of visuele tekste, byvoorbeeld 'n diagram / tabel 

/ kopkaart / kaart / prente  

• Gebruik inligting uit 'n visuele teks om 'n beskrywende 

paragraaf te skryf  

Informeel: Onderwyser verduidelik hoe om die tabel te voltooi. 

Leerders voltooi die tabel . Gee woordeskat om beskrywende 

paragraaf te skryf. Leerders skryf ‘n beskrywende paragraaf. 

 

  

Taalstrukture en 

-konvensies 
• Letterlike en figuurlike betekenis Onderwyser verduidelik letterlike en figuurlike betekenis. 

Leerders voltooi die aktiwiteit skriftelik. 

 

 

 

Ekstra 
aktiwiteite: 

 

Ingryping:  

Bronne:  
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Refleksie:  

 

 

Week 9 & 10 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n 

toneelstuk wat hardop gelees 

word of oor die radio / TV  

• Oefen luister en praat / 

hardoplees (gedeelde teks vir die 

dag)  

Informeel: Onderwyser lees drama: “Tyd is geld” Verduidelik moeilike begrippe en 

woordeskat. Lei klasbespreking.  Leerders beantwoord vrae skriftelik.                     

Formeel: Bespreek rolspel en dialoog. Leerders doen rolspel.                                                   
Lees gedig en verduidelik woorde.   

Voltooi taalspeletjie 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n toneelstuk  

• Besin oor tekste wat selfstandig / 

in pare gelees is  

 

Formeel: Onderwyser lees “Tyd is geld ”saam met leerders. Verduidelik moeilike 
woorde.  Leerders beantwoord vrae skriftelik. 
 

  

Skryf en 

aanbied 
• Skryf 'n dialoog  

• Skryf 'n eenvoudige 

boekresensie, gebruik 'n raam  

  

Formeel: Onderwyser verduidelik hoe om ‘n dialoog te skryf. Gee woordeskat. 
Leerders skryf dialoog. Formeel: Onderwyser lees boek en verduidelik hoe om 
boekresensie te voltooi.  Leerders voltooi boekresensie. 

  

Taalstrukture en 

-konvensies 
• Taaltoets Formeel: Taaltoets   

Ekstra 
aktiwiteite: 

 

Ingryping:  
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Bronne:  

Refleksie:  

 


