
 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans EAT 

Werkskedule: Graad 6 – kwartaal 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 3 - Werkskedule 

Week 7 & 8 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 
(mondeling) 

• Luisterbegrip: luister na en voer instruksies uit byvoorbeeld 'n 

prosedure  

• Speel 'n taalspeletjie  

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

Informeel: Onderwyser verduidelik die kenmerke van 

instuksies of ‘n prosedure. Leerders vou die speeding en 

speel die taalspeletjie. 

Formeel: Onderwyser lees teks “Hoe om 
kapokaartappels te maak.” Leerders beantwoord vrae 
skriftelik. 
Informeel:  Lees en voer gedig “Mamma se handsak” op. 

  

Lees en kyk • Lees 'n inligtingsteks (prosedure) byvoorbeeld 'n resep / 

instruksies vir 'n wetenskap-eksperiment / projek  

  

Formeel: Onderwyser bespreek illustrasies in 
klasverband. Leerders beantwoord vrae oor 
illustrasies. Onderwyser lees instruksieteks “Maak ‘n 
voëlvoerder uit goed wat jy gewoonlik weggooi” saam 
met leerders. Verduidelike moeilike begrippe. Leerders 
beantwoord vrae skriftelik.  

  

Skryf en 
aanbied 

• Skryf 'n inligtingsteks byvoorbeeld tekste wat in ander vakke 

gebruik is  

• Maak 'n kopkaart-opsomming van 'n kort teks  
  

Formeel: Bespreek illustrasie oor “Hoe om ‘n hond te 
teken” in klasverband. Leerders skryf instruksies. 
Informeel: Onderwyser verduidelik hoe om ‘n kopkaart te 

maak. Leerders voltooi kopkaart en moet 3 hoofpunte uitlig 

  

Taalstrukture en 
-konvensies 

• Letterlike en figuurlike betekenis. Verduidelik letterlike en figuurlike betekenis. Leerders leer 

die werk en skryf ‘n klastoets. 

 
 

 

Ekstra 
aktiwiteite: 

 

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 



 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 3 - Werkskedule 

Week 9 & 10 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 
(mondeling) 

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

• Voer eenvoudige toneelstukke op  

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

Informeel: Lees die dialoog in die leerderboek aan leerders 

voor. Lees dit weer ‘n keer terwyl leerders dit volg en 

saamlees. Bespreek vrae en beantwoord dit mondeling in 

klasvervand. Lees en voer gedig “Skooldae” op. Voltooi die 

taalspeletjie. 

  

Lees en kyk • Lees 'n toneelstuk  
  

Informeel:  Onderwyser verduidelik die kenmerke van ‘n 

toneelstuk. Lees toneelstuk en verduidelik moeilike 

begrippe. Leerders beantwoord vrae skriftelik. 

  

Skryf en 
aanbied 

• Skryf 'n kort toneelstuk in 'n meer informele skryfstyl  
  

Formeel:  Onderwyser verduidelik instuksies oor hoe 
om‘n toneelstuk te skryf. Leerders skryf eie toneelstuk. 
 

  

Taalstrukture en 
-konvensies 

 
Formeel: Taaltoets  

 
 

Ekstra 
aktiwiteite: 

 

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 


