
 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Onderwysersgids: Graad  5 

Kwartaal 1:  Week 3 & 4 
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Luister en praat 

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  

 

 

Gesels saam (groepbespreking) 

• Volg die riglyne in die leerderboek.  Help leerders om gemotiveerde afleidings uit die 

illustrasie te maak. 

• Brei die groepbespreking uit en gesels oor die uitwerking van ongesonde water op mense. 

Praat oor siektes soos cholera, diarree, ens. 

 

Vertel eie nuus 

Die leerders gebruik die riglyne in die leerderboek en gesels oor besoedeling of vuil water in hulle 

omgewing. 

 

Taalspeletjie 

1. punt 

2. komma 
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3. hoofletter 

4. vraagteken 

5. uitroepteken 

 

Gee en volg eenvoudige instruksies 

Lees pamflet saam met leerders deur.  

Demonstreer hoe om hande te was: Help die leerders om hul instruksies te orden.  Hulle moet 

die geleentheid kry om dit in groepe te demonstreer.  Ander leerders kan hulle reghelp en 

ondersteun. 

 

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  

 

 

Feitelike hervertelling 

Leerders gebruik raamwerk om ‘n feitelike hervertelling te skryf. 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

Verduidelik en hersien punktuasie, leestekens, spelling en spelpatrone en afkortings. 

1. Die digter se naam is Fanie Viljoen.  (4) 

2. Die minste cholera-gevalle is in die Wes-Kaap en die Noord-Kaap.  (6) 

3. Tekens van TB is hoes gewigverlies,  koorsigheid, sweeterigheid en bloed in jou 
spoeg.  

(4) 

4. Wat kan gebeur wanneer jy gemors in rivierwater gooi?  (2) 
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5. Wat is TB? (3) 

6. Stop!  Moenie riviere besoedel nie.  (4) 

7. Eina!  My maag pyn.  (3) 

 Totaal: 26 

 

Spelling, spelpatrone en afkortings 

Laat leerders die spelwoorde en afkortings leer en klastoetse daaroor skryf. 

 


