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Graad 5: EAT Kwartaal 4 Week 1 & 2 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

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  

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n storie  

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

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van die titel en prente  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld kontekstuele leidrade om die betekenis van nuwe woorde 

uit te vind  

• Bespreek hoofgedagte en besonderhede  

• Identifiseer die volgorde van gebeure  

• Identifiseer die agtergrond en karakters  

• 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  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Lees en los 'n woordraaisel op  

• Gebruik relevante woordeskat  

• Spel woorde korrek  

• Verduidelik betekenis van woorde / gebruik dit in 'n sin  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Hervertel 'n storie in 5 of 6 sinne  

• Lewer 'n kort, mondelinge boekresensie  
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Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n persoonlike verslag van gebeure  

• Kies onderwerp en inhoud van eie ervaring  

• Vertel gebeurtenis in volgorde  

• Druk oorsaak en gevolg uit  

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  

 

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

HERSIENING 
• Vokale & konsonante 

• Lettergrepe  
• Punktuasie 

• Werkwoord 
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Graad 5: EAT Kwartaal 4 Week 3 & 4 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Neem aan 'n bespreking deel  

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

Bespreek bekende onderwerpe, insluitend uit ander vakke  

• Gebruik hoërvlak-denkvaardighede, byvoorbeeld om voordele en nadele te bespreek en opinies 

te gee  

• Gebruik konsepte en woordeskat uit ander vakke  

• Maak beurte om te praat, toon respek vir ander, respekteer ander se opinies  

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  

Lees en kyk Lees 'n mediateks, byvoorbeeld 'n tydskrifartikel of nuusberig  

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

• Pre-lees: voorspel waaroor teks handel  

• Gebruik leesstrategieë: soeklees, vluglees, aandagtige lees  

• Beantwoord vrae  

• Bespreek hoofgedagtes en besonderhede  

• Verstaan die uitleg en ontwerp van mediatekste  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Lees en verstaan 'n plakkaat  

• Pre-lees: bespreek plakkaat / prent  

• Interpreteer die inligting  

• Bespreek die doel van die teks  

• Bespreek die taalgebruik  

 

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Bespreek emosionele reaksies op gelese tekste  

• Lê verbande tussen teks en eie ervaring  
 

Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n inligtingsteks met behulp van 'n raam  

• Kies 'n relevante onderwerp  

• Sluit relevante inligting in  

• Sluit inligting oor voordele en nadele in  

• Organiseer voordele en nadele in 'n tabel  

Ontwerp 'n plakkaat  

• Sluit relevante inligting in  

• Sluit 'n prent in  
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• Gebruik papiergrootte effektief  

• Bied netjiese, leesbare, finale weergawe aan  

Gebruik die stappe van die skryfproses  

• Hou 'n dinkskrum vir idees  

• Skryf die eerste konsep  

• Herskryf na terugvoering  

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

HERSIENING 
• Selfstandige naamwoorde 

• Byvoeglike naamwoorde 

• Voorsetsels 

• Telwoorde 

• Sinonieme 

• Antonieme 
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Graad 5: EAT Kwartaal 4 Week 5 & 6 
Vaardigheid  
Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n persoonlike verslag van gebeure  

• Kies onderwerp en inhoud uit eie ervaring  

• Vertel gebeure in volgorde  

• Verstaan oorsaak en gevolg  

• Gebruik gepaste grammatika, woordeskat, spelling en inligting  

• Gebruik die stappe van die skryfproses  

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

HERSIENING 
• Sinne & sinsoorte 

• Sinsontleding 

• Direkte & indirekte rede 

• Lydende & bedrywende vorm 

• Letterlike en figuurlike taal 

Graad 5: EAT Kwartaal 4 Week 7 & 8 
Jaareindeksamen 


