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

Luisterbegrip: luister na 'n kort 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 / fantasieë / werklike lewenstories / 

historiese fiksie)  

• Beantwoord letterlike vrae  

• Spreek 'n eenvoudige mening oor die storie uit  

• Voorspel wat volgende gaan gebeur  

Hervertel 'n storie  

• Hervertel gebeure in die korrekte volgorde, deur teenwoordige tyd te gebruik  

• Herhaal die karakters se name korrek  

Oefen luister en praat / hardoplees  

(Die 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 kort storie  

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

• Pre-lees: voorspel gegrond op titel en prente  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld die maak van voorspellings, kontekstuele leidrade  
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• Bespreek nuwe woordeskat uit die leesteks  

• Bespreek die titel, intrige en plek waar die storie plaasvind (agtergrond)  

• Spreek 'n eenvoudige mening oor die storie uit  

• Gebruik 'n woordeboek  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Hervertel storie of hoofgedagtes in 3 tot 5 sinne  

• Gee opinie oor storie  
 

Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n persoonlike hervertelling van die gebeure  

• Kies uit eie ervaring  

• Kies toepaslike inhoud vir die onderwerp  

• Hou by die onderwerp  

• Gebruik skryfraam  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling en punktuasie.  

• Gebruik woordeskat wat met onderwerp verband hou  

Skryf 'n mening oor 'n storie  

• Preskryf: bespreek waarvan hulle hou / nie hou nie  

• Skryf 2 sinne om uit te druk waarvan hulle hou / nie hou nie  

 

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Klinkers en medeklinkers 

• Lettergrepe 

• Alfabetiese rangskikking 
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Week 3 & 4 
Vaardigheid Subvaardigheid 
Luister & 
praat 
(mondeling) 
 

Neem deel aan 'n gesprek oor 'n bekende onderwerp  

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

• Vra en beantwoord eenvoudige vrae oor die onderwerp  

• Gebruik kodewissel indien nodig  

• Gee ander leerders 'n kans om te praat  

• Luister na hulle en moedig hul pogings aan om hulle addisionele taal te praat  

• Moedig ander groeplede aan om medeleerders te ondersteun  

Lewer 'n feitelike verslag  

• Hervertel 'n onlangse voorval  

• Vertel gebeure in die korrekte volgorde  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid, en uitdrukking  

  Voer 'n kort gedig op  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Gee en volg eenvoudige instruksies / leiding  

• Vertel eie nuus  
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Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks met visuele materiaal byvoorbeeld 'n diagram / tabel / kopkaart / kaart / foto / grafiek  

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

• Pre-lees: lees en bespreek titel en kyk na prente / foto / diagram / kaart  

• Gebruik leesstrategieë byvoorbeeld vluglees vir die algemene idee, gebruik kontekstuele leidrade om betekenis te vind  

• Identifiseer hoofgedagtes  

• Verduidelik betekenis van onbekende woorde  

• Beantwoord vrae oor die teks  

Besin oor tekste wat onafhanklik / in groepe gelees is  

• Deel opinies oor die boek Verbind teks met eie lewe  

Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n feitelike hervertelling  

• Kies toepaslike inhoud  

• Skryf 'n titel  

• Plaas gebeure in korrekte volgorde  

• Gebruik gepaste woordeskat, grammatika, spelling en punktuasie  

• Korrigeer spelling deur 'n woordeboek en woordherken-ningsvaardighede te gebruik  

• Teken, voltooi en merk 'n visuele teks, soos 'n kaart / tabel / diagram / kopkaart /kaart  

• Kies belangrike inligting  

• Sluit relevante etikette in  
 

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 verslae / avontuurverhale / snaakse stories / fantasie / werklike lewenstories / 

historiese fiksie)  

• Som storie op  

• Verstaan en gebruik vrae, byvoorbeeld: Hoekom dink jy ...? Waarom nie? ... eie ervarings?  

Herroep gebeurtenisse in die regte volgorde  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid, pas en uitdrukking  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek 'n onderwerp  

Lees en kyk  Leesbegrip- lees '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)  

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

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspellings, kontekstuele leidrade  

• Bespreek nuwe woordeskat uit die gelese teks  

• Beantwoord vrae oor die teks  

• Identifiseer titel, agtergrond en intrige  
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Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Lees 'n persoonlike verslag, byvoorbeeld 'n dagboek / dagboek inskrywings  

• Bespreek die hoofgedagte en besonderhede  

• Identifiseer kenmerke, byvoorbeeld formaat, aanhef, ensovoorts  

 

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Spreek eie mening uit  

Skryf en 
aanbied 

Skryf vir persoonlike besinning, byvoorbeeld 'n dagboek / dagboekinskrywing volgens 'n raam  

• Gebruik 'n raam korrek  

• Gebruik 'n informele styl  

• Kies toepaslike inhoud vir die onderwerp  

• Gee die gebeure in die korrekte volgorde weer  

• Gebruik verbindingswoorde  

Gebruik gepaste grammatika, spelling, punktuasie en spasies tussen paragrawe  

Taalstuktuur- 
en konvensies 

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

Luisterbegrip: luister na en gee 'n reeks instruksies  

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

• Reageer op 'n komplekse reeks instruksies  

• Gee logiese instruksies  

• Gebruik verbindingswoorde  

• Gebruik die korrekte volgorde  

Beskryf 'n proses  

• Gee sinvolle inligting in die beskrywing  

• Gebruik verbindingswoorde  

• Gebruik die korrekte volgorde  

• Verstaan begrippe en gebruik woordeskat wat aan ander vakke verwant is  

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

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid, pas en uitdrukking  

• Voer 'n gedig op  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies  

• Bespreek 'n onderwerp  

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks met visuele komponente, byvoorbeeld 'n kaart / tabel / diagram / kopkaart / landkaart / prente / grafiek  

• Pre-lees: voorspelling na aanleiding van die titel, prente en opskrifte  

• Gebruik leesstrategieë soos soeklees vir inligting  

• Verstaan visuele kenmerke, byvoorbeeld sleutels, simbole, ensovoorts  

• Interpreteer inligting in die visuele teks  
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• Volg instruksies  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Voltooi 'n woordraaisel  

• Gebruik toepaslike woordeskat  

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

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Som teks in 'n paar sinne op  

• Deel menings oor die teks  

 

Skryf en 
aanbied 

Gee 'n beskrywing van 'n eenvoudige proses  

• Gee sinvolle inligting in die beskrywing  

• Gebruik verbindingswoorde  

• Skryf in die korrekte volgorde  

• Gebruik formele taal  

• Gebruik woordeskat uit ander vakke  

Ontwerp, teken en voltooi 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n kaart / tabel / diagram / kopkaart / landkaart / prente / grafiek  

• Voeg korrekte byskrifte by  

• Sluit toepaslike inligting in  

• Gebruik sleutelwoorde  

Skryf eenvoudige definisies deur 'n raam te gebruik  

• Pre-skryf: bestudeer verskillende definisies  

• Kies toepaslike items om te definieer  

• Gebruik konkrete, relevante voorbeelde  

• Gebruik woordeskat wat met ander vakke verband hou  

• Skryf bondig  



 

 

Afrikaans EAT Graad 5: beplanning (Kwartaal 1) -  Onderwyser        10 

 

 

Taalstuktuur- 
en konvensies 

Tydsvorme: 

• Teenwoordige tyd 
• Verlede tyd 
• Toekomende tyd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Afrikaans EAT Graad 5: beplanning (Kwartaal 1) -  Onderwyser        11 

 

Week 9 & 10 
Vaardigheid Subvaardigheid 
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na gedigte / liedjies  

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

• Gebruik 'n mondelinge beskrywing om mense of voorwerpe te identifiseer  

Speel 'n taalspeletjie  

• Gee en volg instruksies korrek  

• Maak beurte  

• Voltooi die spel binne die gegewe tyd  

  Oefen hardoplees  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, vlotheid en uitdrukking  

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n gedig of gedigte  

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

• Bespreek die tema en hoofgedagtes in die gedig  

• Bespreek ritme en rym (alliterasie en assonansie)  

• Bespreek klanknabootsende woorde  

• Bespreek vergelykings  

• Beantwoord vrae oor die gedig (mondeling of skriftelik)  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Vergelyk boeke, stories en tekste wat voorheen gelees is  

Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n eenvoudige gedig aan die hand van 'n raamwerk, of met rymende sinne  

• Herhaal dieselfde struktuur om 'n poëtiese patroon en ritme te skep  

• Gebruik klanknabootsende woorde  

• Gebruik woorde wat met dieselfde klanke begin  
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• Skryf oor gedigte  

• Verduidelik waaroor gedigte handel  

• Druk gevoelens oor die gedig uit  

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

• Samestellings 

 


