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Luister en praat 

Neem aan 'n bespreking deel  

• Bespreek voor- en nadele  

• Gebruik konsepte en woordeskat, byvoorbeeld dié wat met ander vakke verband hou  

• Maak beurte om te praat  

• Respekteer ander se opinies  

• Moedig ander aan om te praat  

Luister na en bespreek 'n praatjie  

• Bespreek hoofgedagtes en besonderhede  

• Dui spesifieke inligting op 'n kaart of kopkaart aan  

Speel 'n taalspeletjie  

• 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 gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek 'n onderwerp  

 

 

Luister en praat 

Voer bespreking oor modern items in die illustrasie. Verduidelik wat sosiale netwerke is. Bespreek die voor- en nadele 

van sosiale netwerke in klasverband. 

 

Taalspeletjie 

Verduidelik die taalspeletjie aan die leerders. Skryf die boodskappe in goeie Afrikaans op die bord. ‘n Leerder 
kan ook die boodskappe op die bord skryf. 

 

Lees ‘n gedig: 

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

Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks  

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

• Pre-lees: lees en bespreek opskrifte en prente  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld soeklees vir inligting  

• Let op na die rol wat prente en foto’s in die bou van betekenis speel  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Identifiseer voor- en nadele  

• Som 'n paragraaf op (met hulp)  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Lees en los 'n woordraaisel op  

• Gebruik woorde korrek  

• Toon begrip van woordbetekenis  

• Gebruik relevante woordeskat  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Spreek emosies na aanleiding van gelese tekste uit  

• Bring teks met eie ervaring in verband  

 

 

Inligtingsteks: Memorandum 
1. Die verskillende sosiale network en die hoeveelheid kinders wat dit gebruik. 

2. Whats app, want data is goedkoop en die whats app gebruik min data. 

3. Instragram, want dit gebruik baie data. 

4. nee 

5. Leerders se eie antwoorde. 

 

 Taalstruktuur- en konvensies 

Bywoorde 

1. Bywoord van wyse / manier 

2. Bywoord van tyd 

3. Bywoord van tyd 

4. Bywoord van plek 

5. Bywoord van tyd 

Selfstandige naamwoord 



 

 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 4 week 3 & 4:  Onderwyser    
      4 

 

1. man motor 

2. man verkeerslig 

3. Robert vrou kind 

4. kos 

5. selfoon 

 

Byvoeglike naamwoord 

1. kwaai splinternuwe 

2. werklose besige 

3. arm honger 

4. lekker 

5. nuwe 

 

Intensiewe vorme 

1. pikdonker 

2. piepklein 

3. potblou 

4. spierwit 

5. vuurwarm 

 

Voorsetsels 

1. in 

2. langs 

3. buite 



 

 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 4 week 3 & 4:  Onderwyser    
      5 

 

4. binne-in 

5. bo-op 

 

Telwoorde 

1. sewe 

2. vyftig 

3.. ses-en-sestig 

4. honderd ses en twintig 

5. een-en-dertigste 

 

Voornaamwoorde 

1. sy 

2. haar  

3. ek,  my 

4. hulle 

5. sy haar  

 

Voegwoorde 

1. Robert Mokoena sien die kind wat bedel en hy sê dit is kindermishandeling.   

2. Die man bedel, want hy het nie werk nie.   

3. Die man is ryk, maar hy wil nie vir die bedelaar geld gee nie.  

4. Die kakkerlakke bly in vullisdromme, daarom is hulle vuil.  

5. Hy koop ‘n nuwe selfoon terwyl sy vrou kos koop.   
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Sinonieme & antonieme 

Laat leerders ‘n klastoets skryf oor sinonieme en antonieme. 

 


