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Luister en praat: 

Luister na en gee mondelinge boodskap /pe  

• Identifiseer hoofgedagte en besonderhede  

• Identifiseer aan wie die boodskap gerig is en van wie dit kom  

• Kies toepaslike inhoud vir boodskappe  

 

Oefen luister en praat  

(kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee en volg eenvoudige instruksies / opdragte  

• Vertel eie nuus  

• Hervertel 'n storie wat gehoor of gelees is  

 

 

Lees die volgende boodskap aan die leerders voor: 

Persoon vir wie die boodskap is: Gloria 

Boodskap: Mev. Radebe het u geskakel om meer inligting te kry oor 
die radio onderhoud wat op Radio Rakker was.  Sy het 
gevra dat u moet terugskakel.  Haar selfoonnommer is        
081 222 3333. 

Persoon wat boodskap geneem het: Jerry Nel 

Bespreek die vrae mondeling in klasverband. 

 

Praat 

Leerders dra ‘n mondelinge boodskap oor. 

 

Oefen luister en praat 

Gedig 

Lees gedig saam met leerders en laat hulle toe om dit voor te dra.  Laat hulle rymwoorde omkring. 

Besin oor gedig 

Bespreek die doel, teikengroep en taalgebruik Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

• Hervertel storie of hoofgedagtes in 3-5 sinne  

• Druk emosies oor gelese tekste uit.  

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 4 week 3 & 4:  Onderwyser                                                                       3 
 

Taalspeletjie:  Memorandum 

 stokoud  

 kliphard  

grasgroen  

yskoud  

 

Memorandum:  Grafiek 

Leerders moet die grafiek voltooi en die antwoorde van die vrae moet ooreenstem met die inligting 

in die grafiek. 

 

Memorandum:  Taalstruktuur en -konvensies 

1. s.nw - seun  ww - skop praat v.nw - hy (4) 

2. s.nw - kinders ww. - skryf praat  v.nw - hulle (4) 

3. s.nw - ma ww. - bak klits v.nm - sy (4) 

4. s.nm - vriende vleis koeldrank ww. - braai drink v.nw - ek my ons (8) 

 


