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Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 3 - Werkskedule 

Week 1 & 2 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 
(mondeling) 

• Luisterbegrip: luister na 'n storie  

• Luister na mondelinge beskrywings van plekke / diere / 

plante / voorwerpe, ensovoorts  

• Oefen luister en praat (gedeelde teks vir die dag)  

Informeel: Onderwyser:  Verduidelik moeilike begrippe. Verduidelik 

luisterproses. Lees storie ”Tefi, die sokkerheld 

Leerders:  Voltooi vrae en tabel skriftelik. 

Lees gedig “Gesonde en ongesonde kos” saam in klasverband. 

Voltooi taalspeletjie. 

Skryf instruksies oor hoe om skottelgoed te was. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

• Lees eenvoudige persoonlike briewe  

• tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

Informeel: Onderwyser: Lees  “’Die geskiedenis van sokker” saam 

met leerders. Verduidelik moeilike woorde en begrippe.  

Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik) 

Informeel: Lees brief en beantwoord vrae mondeling 

  

Skryf en 

aanbied 
• Skryf dagboek inskrywings  

• Gebruik die stappe van prosesskryf  

Informeel: Onderwyser: Verduidelik hoe om ‘n dagboekinskrywing te 

doen 

Leerders:  Skryf gebruik raamwerk en voltooi die dagboekinskrywing 

  

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:  

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 3 - Werkskedule 

Week 3 & 4 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 
(mondeling) 

• Luisterbegrip: luister na 'n eenvoudige praatjie oor 'n 

onderwerp  

• Praat oor 'n kwessie na voorbereiding   

• Versamel inligting, byvoorbeeld eenvoudige navorsing vir 'n 

opname  

• Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks vir die 

dag)  

Formeel: Onderwyser: Lees die  inligtingsteks, ‘n praatjie, 
Leerders gebruik kopkaart om vrae te beantwoord. 
Informeel: vul vraelys in oor “Hoe groen is ek?” 

Lees / dra gedig voor 

Voltooi taalspeletjie 

Gesels in klasverband oor instruksies oor hoe om groener te 

wees. Skryf instruksies in werkboek. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees inligtingstekste met visuele middele 

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

prente / grafiek  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  
       Doen'n woordraaisel   

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

Formeel: Lees inligtingteks: “Die watersiklus. 
Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik. 
Informeel: Voltooi aktiwiteite oor sinonieme en antonieme deur 

die woordblok te gebruik 

 

  

Skryf en 
aanbied 

• Skryf 'n inligtingsteks met behulp van visuele middele, 

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

prente / grafiek  

• Lees / kyk na gekose teks  

• Verander teks na 'n grafiese teks (gebruik notas van 

versamelde inligting)  

• Skryf 'n kort verslag oor inligting ingesamel 

Formeel: Onderwyser:  Verduidelik hoe om ‘vraelys, 
grafiek en verslag te voltooi. 
Leerders voltooi vraelys, grafiek en verslag. 

  

Taalstrukture en 
-konvensies 

• Ontkenning 

Direkte en indirekte rede 

Verduidelik ontkenning. Leerders voltooi aktiwiteit skriftelik. 

Verduidelik direkte en indirekte rede. Leerders voltooi aktiwiteit 

skriftelik  

 
 

 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 3 - Werkskedule 

Ekstra 

aktiwiteite: 
 

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 3 - Werkskedule 

Week 5 & 6 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 
(mondeling) 

• Luisterbegrip: luister na stories  

• Hervertel 'n storie  

• Luister na 'n lied / eenvoudige gedigte  

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

Informeel: Onderwyser Verduidelik moeilike begrippe. 

Verduidelik luisterproses. Lees storie “Dawie se droom. 

Leerders voltooi vrae skriftelik   

Hervertel storie 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Lees gedigte  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

Informeel: Onderwyser verduidelik moeilike woorde en lees 

teks saam met leerders “Goeie maniere is belangrik.” 

Leerders beantwoord vrae skriftelik. 

Verduidelik moeilike begrippe. Leerders beantwoord vrae 

skriftelik. 

  

Skryf en 
aanbied 

• Skryf 'n eenvoudige storie (gebruik stappe vir prosesskryf meer 

onafhanklik)  

• Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Skryf vir genot, byvoorbeeld 'n eenvoudige vierreëlige gedig of 

rymende sinne  

Informeel: Onderwyser verduidelik raamwerk en gee 

woordeskat om storie en gedig te skryf.  

Leerders gebruik die raamwerk om storie te skryf. 

Skryf gedig volgens riglyne in leerderboek. 

  

Taalstrukture en 
-konvensies 

• Lydende en bedrywende vorm Verduidelik lydende en bedrywende vorm Leerders voltooi 

die aktiwiteit skriftelik. 

Formeel: Taaltoets 

 
 

 

Ekstra 
aktiwiteite: 

 

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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