
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkskedule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Afrikaans 1AT Graad 5: Kwartaal 3 - Werkskedule 

Afrikaans EAT Graad 5: Kwartaal 3 

Week 1 & 2 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum 

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)  

 

Informeel: Onderwyser:  Verduidelik 

moeilike begrippe. Verduidelik 

luisterproses. Lees storie oor “’Die 

kitaarspelende ma” 

Leerders:  Voltooi vrae en tabel 

skriftelik. 

Informeel:  Gesels mondeling oor in 

klasverband oor ‘n gebeurtenis of 

uitstappie. Lees gedig “My oupa” 

saam in klasverband. Voltooi 

taalspeletjie. 

 

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die 

teks (mondeling of skriftelik) 

• Besin oor tekste wat 

selfstandig / in pare gelees 

is  

 

Formeel: Onderwyser: Lees die 
storie van “’n Ongeluk” saam met 
leerders. Verduidelik moeilike 
woorde en begrippe.  
Leerders:  Beantwoord vrae 
skriftelik) 
Formeel: Lewer ‘n boekresensie 
mondeling 

 

Skryf en 

aanbied 
• Skryf 'n eenvoudige verhaal 

met behulp van 'n raam  

 

Informeel: Onderwyser: Verduidelik 

die onderwerp en vereistes van 

storie. 

Leerders:  Skryf storie 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. 
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Week 3 & 4 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum 

Luister & praat 
(mondeling) 

• Praat voorbereid oor 'n 

bekende onderwerp  

• Oefen luister en praat / 

hardoplees  

 

Formeel: Onderwyser: Lees die  
inlittingteks oor “Wilde diere”. 
Leerders gebruik raamwerk om 
mondeling voor te berei. Praat 5 
sinne oor die onderwerp. 
 
Lees / dra gedig voor 

Voltooi taalspeletjie 

Gesels in klasverband oor 

instruksies van wat alles 

saamgeneem moet word op ‘n 

staproete. Doen dit eers nadat 

begripstoets voltooi is. 

 

Lees en kyk • Lees inligtingstekste met 

visuele komponente, 

byvoorbeeld 'n kaart / tabel / 

diagram / kopkaart / 

landkaart / poskaart / prente 

/ grafiek  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die 

teks (mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste gelees 

tydens selfstandige lees / 

lees in pare  

Informeel: Onderwyser:   

Verduidelik roetekaart. 

Leerders:  Beantwoord vrae 

skriftelik. 

 

 

Skryf en 
aanbied 

• Teken / voltooi en merk 

eenvoudige visuele tekste, 

byvoorbeeld kaarte / tabelle 

/ diagramme / landkaarte / 

poskaart / prente / grafieke  

• Maak 'n opsomming 

(kopkaart) van 'n kort teks  

 

Informeel: Leerders teken hulle eie 

roetekaart. 

Formeel: Onderwyser:  
Verduidelik hoe om ‘n kopkaart te 
maak.  Leerders voltooi die 
kopkaart m.b.v. raamwerk 

 

Taalstrukture en 
-konvensies 

• Ontkenning 

• Direkte en indirekte rede 

Verduidelik ontkenning. Leerders 

voltooi aktiwiteit skriftelik. 

Verduidelik direkte en indirekte 

rede. Leerders voltooi aktiwiteit 

skriftelik  
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Week 5 & 6 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum 

Luister & praat 
(mondeling) 

• Luisterbegrip: luister na 

stories  

• Hervertel die verhaal  

• Oefen luister en praat / 

hardoplees  

 

Informeel: Onderwyser Verduidelik 

moeilike begrippe. Verduidelik 

luisterproses. Lees storie “Pietie se 

towerstewels” 

Leerders voltooi vrae skriftelik   

Lees / dra gedig voor 

Voltooi taalspeletjie 

 

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

• Lees 'n gedig / gedigte  

• Besin oor tekste wat 

selfstandig / in pare gelees 

is  

 

Informeel: Onderwyser verduidelik 

moeilike woorde en lees teks saam 

met leerders “Olifant en Reën kry 

stry.” Leerders beantwoord vrae 

mondeling. 

Onderwyser lees gedig “Die spieël” 

aan leerders. Verduidelik moeilike 

begrippe. Leerders beantwoord vrae 

skriftelik. 

 

Skryf en 
aanbied 

• Skryf 'n eenvoudige storie 

wat dialoog bevat  

• Gebruik die stappe van die 

skryfproses  

 

Informeel: Onderwyser verduidelik 

hoe om ‘n storie met dialoog te 

skryf. Verduidelik raamwerk en gee 

woordeskat om storie te skryf.  

Leerders gebruik die raamwerk om 

storie te skryf. 

 

Taalstrukture en 
-konvensies 

• Lydende en bedrywende 

vorm 

Verduidelik lydende en bedrywende 

vorm Leerders voltooi die aktiwiteit 

skriftelik. 

Formeel: Taaltoets 
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Week 7 & 8 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Neem deel aan 'n gesprek 

oor 'n bekende onderwerp  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Oefen luister en praat / 

hardoplees (gedeelde teks 

vir die dag)  

 

Formeel: Onderwyser lees grafiek 
saam met leerders. Bespreek die 
grafiek. Leerders maak hul eie 
grafiek en dra dit mondeling voor. 
Informeel: Onderwyser lees gedig 

saam met leerders. Leerders voltooi 

die taalspeletjie.  

Onderwyser verduidelik instruksies. 

Leerders volg instruksies oor watter 

prentjies geteken moet word en hoe 

dit ingekleur moet word. 

 

 

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n 

inligtingsteks prosedure), 

byvoorbeeld instruksies vir 

'n eenvoudige wetenskap-

eksperiment of 'n projek  

• Gebruik 'n teks van 'n 

handboek of uit die 

onderwyser se hulpbronlêer  

• Lees inligtingstekste oor die 

kurrikulum heen, 

byvoorbeeld 'n kort verslag, 

beskrywing of verduideliking 

van 'n ander vak (soos 'n 

tydlyn)  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die 

teks (mondeling of skriftelik)  

 

Informeel:  Onderwyser lees die 

tydlyn saam met leerders. Bespreek 

en beantwoord vrae mondeling 

 

Skryf en 

aanbied 
• Skryf 'n inligtingsteks, 

byvoorbeeld tekste wat in 

ander vakke gebruik word  

• Gebruik die stappe van die 

skryfproses  

 

Formeel: Lees die in ligtingteks 
oor “Heuning en bye” saam met 
leerders. Bespreek dit inligting. 
Praat informeel oor hoe om ‘n 
tooebroodjie te maak. Leerders 
rangskik die stappe van hoe om 
‘n heuningtoebroodjie te maak in 
die korrekte volgorde.  
Bespreek die dele van ‘n by. 
Leerders voltooi die diagram. 
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Taalstrukture en 

-konvensies 
• Letterlike en figuurlike 

betekenis 

Onderwyser verduidelik letterlike en 

figuurlike betekenis. Leerders 

voltooi die aktiwiteit skriftelik. 
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Week 9 & 10 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Neem deel aan 'n gesprek 

oor 'n bekende onderwerp  

• Voer 'n eenvoudige 

toneelstuk op / rolspel  

• Oefen luister en praat / 

hardoplees (gedeelde teks 

vir die dag)  

 

Informeel:  Lei klasbespreking oor die 

toneelstuk. Bespreek kenmerke van 

‘n toneelstuk en n dialoog. Leerders 

hervertel of doen ‘n toneelstuk oor die 

fiets. 

Lees gedig en verduidelik woorde.   
Voltooi taalspeletjie 

NB: DOEN EERS DIE 
BEGRIPSTOETS VOORDAT DIE 
LUISTER & PRAAT AKTIWITEITE 
GEDOEN WORD. 

 

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n 

toneelstuk  

• Leesbegripsaktiwiteit: 

mondeling of skriftelik  

• Besin oor tekste wat 

selfstandig / in pare gelees 

is  

Formeel: Onderwyser lees “Die 
fiets ”saam met leerders. 
Verduidelik moeilike woorde.  
Leerders beantwoord vrae 
skriftelik. 
 

 

Skryf en 

aanbied 
• Skryf 'n dialoog deur ‘n 

raam te gebruik. 

• Gebruik die stappe van die 

skryfproses. 

  

Formeel: Onderwyser verduidelik 
hoe om ‘n dialoog te skryf. Gee 
woordeskat. Leerders skryf 
dialoog.  

 

Taalstrukture en 

-konvensies 
• Taaltoets Formeel: Taaltoets 

 

 
 

 

 

 


