
 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Onderwysersgids: Graad  5 

Kwartaal 1:  Week 1 & 2 

 

 
Luister en praat: 
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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  

 

Gesels saam – vertel eie nuus 

Begin die klasgesprek deur informeel te gesels. Vertel van jou eie vakansie.  Laat leerders vertel 

wat hulle die afgelope vakansie gedoen het.  Volg die riglyne in die leerderaktiwiteite.  Moedig 

leerders aan om saam te gesels.  Die gesprek moet lei na kosse wat hulle geëet het.  Maak ‘n lysie 

op die bord, byvoorbeeld:  

• Lekker braaivleis gehou, uitgeëet, baie lekkergoed en koek. 

• Kosse waarvan hulle nie gehou het nie. 

• Gesonde kosse, ongesonde kosse. 

 

Luistertoets 

Die prosedure van die luistertoets moet gevolg word.  Verduidelik die prosedure  in die 

leerderaktiwiteite aan die leerders.   

• Lees die verhaal baie stadig en verduidelik aan die leerders sodat dit hulle goed verstaan. 

• Leerders luister eers een keer sonder om iets te skryf. 

• Lees dan die vrae saam met leerders en verduidelik waar nodig. 

• Lees weer die verhaal. 
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• Leerders beantwoord vrae in hul werkboeke. 

Die kookkompetisie 

“Ek sien daar is volgende Saterdag ‘n kookkompetisie by die Mall.” Mnr. Lubbe tel die koerant wat 

op sy tafel lê op. Bongi spits Haar ore.  Sy hou van kos. Lekker kos. ‘n Kookkompetisie klink goed.  

Sy kyk rondom haar in die klas na die ander graad 5’s.  Hulle lyk verveeld. 

“En dis nie ‘n gewone kompetisie nie,”  sê mnr. Lubbe.  “Dit is ‘n kompetisie oor gesonde kos.     

Die een wat die lekkerste gesonde kos maak, wen die kompetisie.”                                               

Bongi sug.  Gesonde kos klink vir haar na slegte kos.   Haar klasmaats lyk ook verveeld.                

“Gaan Meneer kook?” roep een van die seuns uit.                                                                               

“Nee” sê mnr. Lubbe.  “Julle gaan.”                                                                                                      

Die klas praat en lag saam.  Kook? Hulle? Nooit nie! 

Alica van der Spuy 

 

Memorandum  

1. ‘n Kookkompetisie (1) 

2. In die koerant (1) 

3. In die  Mall (1) 

4. Die volgende Saterdag (1) 

5. Die onderwyser (1) 

6. Die een wat die lekkerste gesonde kos maak (1) 

7. Sy dink gesonde kos is sleg (1) 

8. Graad 5 (1) 

9. Ek dink die kinders het aan die kompetisie deelgeneem. (Enige relevante antwoord 

binne die konteks)  

(1) 

10. Ja, want ek hou van kosmaak / Nee, ek hou nie van kosmaak nie (Enige relevante 

antwoord binne die konteks)  

(1) 
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Vertel ‘n storie oor 

Leerders kan saam in ‘n groepe / groepe werk.  Dit is nie nodig om die storie oor te skryf nie.  

Leerders kan hul notas by hul hou as hulle die storie oorvertel. 

 

Dra ‘n eenvoudige rympie voor. 

Lees die gedig aan die leerders. Laat leerders dit ‘n paar keer herhaal deur in groepe of as geheel 
saam met onderwyser te lees.  Laat individuele leerders toe om gedig voor te lees / dra. 

 

Taalspeletjie 

pennesak 

klerekas 

hondehok 

handskoen 

 

Gee en volg eenvoudige instruksies 

1. Plaas twee sny brood langs mekaar op ‘n bord. (1) 

2. Smeer een brood met mayonnaise (botter). (1) 

3. Sny tamatie in dun skyfies en sit dit op een van die snye brood. (1) 

4. Gooi sout oor die tamatie. (1) 

5. Sit die ander sny brood bo-op die tamtie. (1) 

6. Sny die toebroodjie in die helfte deur. (1) 

 

Vertel eie nuus 

Laat leerders in klasverband of in groepe aan hulle maats vertel wat se kos hulle kan maak. 

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  

• 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  
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• 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  

 

Leesbegrip:  Memorandum 

Merk die begripstoets volgens die memorandum. 

1.1  In die klaskamer  (1) 

1.2 Dat dit ‘n nuwe deel van die storie is. (1) 

1.3 Buite die skool.  (1) 

2. Hy was bly omdat Bongi tweede in die kompetisie geëindig het. (1) 

3. bloos (1) 

4. vyf  (1) 

5. Eerste het mnr. Lubbe hulle vertel van die kompetisie. 

Daarna het Bongi aan die kompetisie deelgeneem.  

Laaste het Bongi ‘n tweede plek in die kompetisie gekry.  

 

 

(3) 

6. Ja, want sy hou van kosmaak / want sy het tweede in die kompetisie geëindig.  (1) 

 

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  

 

Skryf oor die storie 

Leerders gebruik die skryfraam om hul eie paragraaf te skryf. 
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Taalstruktuur en -konvensies 

Verduidelik en hersien klinkers, medeklinkers en lettergrepe. Laat leerders woorde hardop lees en op 
elke lettergreep een keer hul hande klap.  Dit help hulle om ritme te vestaan.  

1. kook – kom – pe – ti - sie 

toe       toe     oop oop oop 

 

(10) 

2. ge  -  son  -  de 

oop   toe      oop 

 

(6) 

3. ge  -  wo   -  ne 

oop  oop    oop 

 

(6) 

4. vrug  -  te 

toe     oop 

 

(4) 

5. ser   -   ti   -   fi  -  kaat 

toe      oop   oop  toe 

 

(8) 

6. Sa  -ter    -dag 

oop toe     toe 

 

(6) 

7. ver    -veeld 

toe     toe 

 

(4) 

8. me      -neer 

oop      toe 

 

(4) 

9. na   -week 

oop  toe 

 

(4) 

10. heer    -li      -ke 

toe     oop   oop 

 

(6) 

 


