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Beplanning: Kwartaal 1 
Week 1 & 2 
Vaardigheid Subvaardigheid 
Luister & praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister aandagtig na stories  

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

• (Kies uit kontemporêre, realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike vertellings / avontuurverhale / werklike lewensverhale)  

• Verduidelik stappe van die luisterproses  

• Beantwoord eenvoudige vrae  

• Vertel 'n storie in die regte volgorde  

• Benoem karakters in die storie korrek  

• Druk gevoelens oor die storie uit  

• Gee 'n eenvoudige, persoonlike vertelling  

• Gebruik eie ervaring  

• Kies toepaslike onderwerp  

• Bly by die onderwerp  

• Vertel 'n gebeurtenis in die korrekte volgorde  

Oefen luister en praat (kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Reageer fisies op instruksies  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

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 / illustrasies  

• Gebruik leesstrategieë soos die maak van voorspellings, gebruik klank- en kontekstuele leidrade  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Verduidelik die verhaallyn en identifiseer die hoofkarakters  

• Vertel 'n storie in korrekte volgorde  

• Druk gevoelens oor die storie uit  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  
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• Bespreek nuwe woordeskat uit die teks  

• Spel tien woorde uit die teks  

• Gebruik 'n woordeboek om alfabetiese volgorde vas te lê  

Besin oor tekste wat reeds gelees is  

• Hervertel storie of hoofgedagtes  

Skryf en aanbied Skryf oor die storie  

• Skryf sinne oor die storie (byvoorbeeld 'n opsomming of 'n eie slot)  

• Skryf sinne om uitdrukking aan menings of gevoelens oor die storie te gee  

• Gebruik punktuasie korrek  

Skryf 'n eenvoudige, persoonlike vertelling met behulp van 'n raam, byvoorbeeld: gister … / toe ...  

• Maak gebruik van 'n raam  

• Skryf uit eie ervaring  

• Kies 'n toepaslike onderwerp  

• Bly by die onderwerp  

• Vertel gebeurtenis in die korrekte volgorde  

Taalstuktuur- en 
konvensies 

• Klinkers en medeklinkers 

• Lettergrepe 

• Alfabetiese rangskikking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afrikaans EAT Graad 4: beplanning (Kwartaal 1) -  Onderwyser        4 

 

Week 3 & 4 
Vaardigheid Subvaardigheid 

Luister & praat 
(mondeling) 
 

Luisterbegrip: luister na inligtingstekste, byvoorbeeld 'n feitelike vertelling of eenvoudige nuusberig  

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

• Beantwoord vrae  

• Beskryf die gebeurtenis  

• Deel idees en lug eie mening  

Gee 'n feitelike vertelling van 'n nuusgebeurtenis wat op persoonlike ervaring gebaseer is  

• Vertel oor / beskryf die voorval in ten minste 3 sinne  

• Kies gepaste inhoud  

• Vertel in die korrekte volgorde  

Luister na en reageer op eenvoudige, mondelinge aanwysings  

• Volg die voorskrifte  

• Toon begrip van woordeskat wat met rigting verband hou, byvoorbeeld links, regs, bo, onder  

Oefen luister en praat  (kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Reageer op instruksies  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks soos 'n feitelike vertelling of 'n nuusberig  

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

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

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld deur voorspellings te maak en kontekstuele leidrade te gebruik om betekenis te skep  

• Bespreek die titel en kop van nuusberigte / bespreek opskrifte en subopskrifte  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Beantwoord vrae oor die hoofgedagte en spesifieke besonderhede  

• Verduidelik betekenis van onbekende woorde  

• Lees 'n eenvoudige kaart  

• Identifiseer plekke op 'n kaart  

• Volg 'n roete op 'n kaart  
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• Beskryf 'n roete op die kaart met woordeskat wat met rigting verband hou  

Besin oor tekste wat gelees is  

• Vertel die storie of verduidelik hoofgedagtes  

Skryf en aanbied Skryf 'n feitelike verhaal of skryf 'n nuusgebeurtenis wat op persoonlike ervaring gebaseer is  

• Skryf sinne oor 'n gebeurtenis aan die hand van 'n raam  

• Kies toepaslike inhoud  

• Skep 'n titel  

• Gebruik gepaste woordeskat  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling en punktuasie  

• Korrigeer spelling aan die hand van 'n woordeboek  

Byskrifte by 'n eenvoudige kaart  

• Skryf die name van die plekke en ander kenmerke op die kaart  

Taalstuktuur- en 
konvensies 

• Punktuasie 

• Skryftekens 

• Spelling 

• Afkortings 
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Week 5 & 6 
Vaardigheid Subvaardigheid 
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 vertellings / avontuurverhale / werklike lewensverhale)  

• Voorspel wat volgende gaan gebeur  

• Beantwoord eenvoudige vrae  

• Vertel 'n storie in die regte volgorde  

• Kry name van karakters in die storie korrek  

• Identifiseer karakters uit mondelinge beskrywings  

• Druk gevoelens oor die storie uit  

Beskryf die mense / karakters uit die storie  

• Verduidelik hoe die mense / voorwerpe lyk  

• Gebruik 'n paar nuwe woorde wat uit die storie geleer is  

• Gebruik byvoeglike naamwoorde  

Oefen luister en praat / hardoplees (kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak en uitdrukking  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of liedjie voor  

• Reageer op instruksies  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

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 / illustrasies  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld die maak van voorspellings, gebruik klank- en kontekstuele leidrade  
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• Verduidelik die verhaallyn en identifiseer die hoofkarakters  

• Hervertel die storie in korrekte volgorde  

• Druk gevoelens oor die storie uit  

• Beantwoord vrae oor die teks  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Bespreek nuwe woordeskat uit die teks  

• Spel tien woorde uit die teks  

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

• Vertel die storie of hoofgedagtes  

Skryf en aanbied Skryf oor 'n storie  

• Skryf sinne oor die storie (byvoorbeeld 'n paragraaf of 'n eie einde)  

• Skryf eie sinne om aan menings of gevoelens oor die storie uitdrukking te gee  

• Gebruik punktuasie korrek  

Skryf 'n beskrywing (paragraaf) van mense of karakters uit die storie met behulp van 'n skryfraam  

• Skryf sinne oor hoe die mense lyk  

• Gebruik 'n paar nuwe woorde wat ut die storie geleer is  

• Gebruik byvoeglike naamwoorde  

• Korrigeer spelling deur 'n woordeboek te gebruik  

 

Taalstuktuur- en 
konvensies 

• Werkwoord 
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Week 7 & 8 
Vaardigheid Subvaardigheid 
Luister & praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na en voer instruksies uit, byvoorbeeld resep / instruksies vir vervaardiging of hoe om iets te doen / te maak  

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

• Beantwoord vrae  

• Vra vrae om inligting te bekom  

• Luister en reageer gepas  

• Beskryf wat gedoen moet word  

Gee eenvoudige instruksies  

• Gebruik die korrekte besonderhede en volgorde  

• Gebruik die bevelvorm van die werkwoord  

Oefen luister en praat / hardoplees (kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak en uitdrukking  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Reageer op instruksies  

• Speel 'n taalspeletjie  

Lees en kyk Leesbegrip: lees instruksietekste byvoorbeeld resep / instruksies vir die vervaardiging of hoe om iets te doen / te maak  

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

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van die titel en foto’s  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, prente / illustrasies, gebruik kontekstuele leidrade  

• Beantwoord vrae oor die teks  
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• Beskryf wat gedoen moet word  

• Bespreek besonderhede van die teks  

• Bespreek volgorde van instruksies  

• Volg die instruksies  

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

• Vergelyk boeke wat gelees is  

 

Skryf en aanbied Skryf eenvoudige instruksies met behulp van 'n skryfraam  

• Nommer die instruksies  

• Gebruik die korrekte besonderhede  

• Gebruik die regte volgorde  

• Skryf die instruksies met behulp van 'n skryfraam  

• Gebruik werkwoorde korrek  

• Korrigeer spelling deur 'n woordeboek te gebruik  

Skryf 'n lys  

• Skryf 'n lys van items  

• Gebruik die korrekte formaat  

• Gee die lys 'n opskrif  

• Gebruik sinne korrek  

Taalstuktuur- en 
konvensies 

Tydsvorme: 

• Teenwoordige tyd 

• Verlede tyd 

• Toekomende tyd 
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Week 9 & 10 
Vaardigheid Subvaardigheid 
Luister & praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na 'n liedjie of eenvoudige gedig  

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

• Herroep die hoofgedagte  

• Bespreek die sentrale idee  

• Bespreek met betrekking tot eie ervaring  

• Identifiseer rym en ritme  

• Breek woorde in lettergrepe op  

• Druk gevoelens uit wat deur die teks gestimuleer is  

• Dra liedjie / gekose reëls voor  

Speel 'n meer gevorderde taalspeletjie / rolspel  

• Volg instruksies korrek  

• Gebruik 'n verskeidenheid van woordeskat  

• Neem beurte, gee ander 'n geleentheid om te praat  

Oefen luister en praat / hardoplees (kies 'n teks vir daaglikse gebruik)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, ritme en uitdrukking  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Reageer fisies op instruksies  
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Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n eenvoudige gedig  

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

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van titel en foto’s  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kyk na prente / illustrasies, gebruik kontekstuele leidrade  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Identifiseer ritme en rym (alliterasie, assonansie)  

• Verdeel woorde in lettergrepe  

• Druk gevoelens uit wat deur die teks gestimuleer is  

Los 'n woordraaisel op  

• Spel woorde korrek  

• Toon begrip van betekenis van woorde  

Bespreek tekste wat selfstandig gelees is  

• Bespreek emosionele reaksie op tekste.  

Skryf en aanbied Skryf 'n eenvoudige gedig aan die hand van 'n skryfraam  

• Skryf pare sinne van dieselfde lengte wat rym  

• Gebruik gepaste ritme en rym  

• Gebruik kennis van lettergrepe om die ritme te ontwikkel  

Oefen skriftelik  

• Skryf woorde wat met dieselfde klank begin, byvoorbeeld: Oulike Ousus  
 

Taalstuktuur- en 
konvensies 

• Samestellings 

 


