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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na 'n storie  

Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

(Kies uit kontemporêre, realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike verslae / avontuurverhale / snaakse stories / 

fantasie / werklike lewenstories / historiese fiksie)  

• Verstaan stories  

• Beantwoord letterlike vrae  

• Vra relevante vrae en reageer daarop  

• Beantwoord en vra meer komplekse vrae, byvoorbeeld: Waarom kon … nie ...? Wat ...? Hoe dink jy ...?  

• Bespreek etiese, sosiale en kritieke kwessies in 'n storie, gebruik kodewisseling indien nodig  

Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies korrek  

• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat  

• Maak beurte, gee ander 'n kans om te praat  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

• Voer 'n kort gedig of rympie op  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee en volg eenvoudige instruksies  

• Vertel eie nuus  

  

 

Luisterteks 

• Lees eers die teks aan die leerders terwyl hulle sit en luister. 

• Lees dan die vrae saam met die leerders deur. 

• Lees die teks vir ‘n tweede keer.  Leerders kan aantekeninge maak. 

• Leerders beantwoord die vrae 

Dis pouse! 
Die klok lui hard. Almal pak hulle boeke vining weg en haal kos uit.  Buite op die speelterrein lyk dit soos ‘n 

miernes. ‘n Groepie seuns speel heerlik met ‘n bal. Almal hardloop vining om die bal te skop. Sam is die 

vinnigste. Hy nael en skop die bal reguit in die doelhok.  

Thandi en haar maats sit lekker onder die boom en gesels. Dit is baie warm en hulle is nie lus om te speel 

nie. Hulle deel hulle kos met mekaar. 

‘n Paar van die graad vyf leerders hardloop heen en weer onder die sproeiers deur. Hulle lag en spat mekaar 

sopnat. Die opsigter werk in die tuin en hy sien die stout seuns. Hy stap nader en die seuns hardloop in alle 

rigtings weg. 
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Die klok lui weer. Ag nee, pouse is verby. Die leerlinge stap lui-lui na hulle rye toe. Die seuns is moeg en 

warm gespeel. Thandi en haar maats waai vir mekaar. Hulle sal later weer verder gesels. Die klasse begin en 

dit is doodstil buite. 

 

Luistertoets: Memorandum 

1. Hulle speel met ‘n bal 

2. Sam 

3. Dit is te warm. Lees 

4. Hulle hardloop deur die sproeiers. 

5. Hulle het weggehardloop.  

6. Nee, want hulle stap lui-lui na hulle rye toe.  

 

Taalspeletjie: Memorandum 

1. Sny ‘n stuk papier wat groter is as die boek. 

2. Sit die boek in die middel van die stuk papier neer. 

3. Maak die boek oop. 

4. Vou die sykante van die papier om die boek se buiteblad. 

5. Vou die onder- en die bo-kant van die papier ook oor die boek se buiteblad. 

6. Knip die hoek van die papier skuins af soos op die illustrasie. 

7. Vou die kante van die papier om die buiteblad en plak dit vas. 

 

Lees ‘n gedig: 

Lees die gedig saam met die leerders. Leerders voer gedig op 

 

Skryf 'n persoonlike verslag van gebeure  

• Kies onderwerp en inhoud van eie ervaring  

• Vertel gebeurtenis in volgorde  

• Druk oorsaak en gevolg uit  

 



 

 

Afrikaans EAT Graad 5: Kwartaal 4 week 1 & 2:  Onderwyser    
      4 

 

 

Skryf 'n eenvoudige storie  

• Gebruike storiestruktuur  

• Gebruik taal verbeeldingryk  

• Verbind Verbind sinne tot 'n samehangende paragraaf deur voornaamwoorde, verbindingswoorde en korrekte 

punktuasie te gebruik  

• Gebruik deurlopend die korrekte tydsvorm  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Skryf die eerste konsep  

• Herskryf na terugvoering  

  

 

Skryf ‘n storie 

Gee leiding en woordeskat met die skryf van die storie. 

  

Taalstruktuur- en konvensies 

1. speel   gron   de                                                                                                                                             
toe       toe     oop 

2. dog    ters                                                                                                                                                       
toe     toe 

3. op   sig    ter                                                                                                                                                  
toe  toe    toe 

4. in       struk   sies                                                                                                                                             
oop    oop    oop 

5. aan    me    kaar                                                                                                                                           
toe     oop   toe 

Punktuasie 

1. Die klok lui hard.V 

2. Al die seuns hardloop, maar Sam is die vinnigste.  

3. Na pouse waai Thandi en haar maats vir mekaar.  

4. Die kinders eet pouses brood,  lemoene en apples.  

5. Die klasse begin end it is doodstil buite.  
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Werkwoord 

1. lui 

2. pak 

3. hardloop 

4. stap 

5. gesels 

 

 


