
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkskedule: Kwartaal 1 
 

 

 

 

 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 5: Kwartaal 1 - Werkskedule 

Afrikaans EAT Graad 5: Werkskedule – Kwartaal 1 

Week 1 & 2 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n kort storie  

• Hervertel 'n storie  

• Oefen luister en praat / hardoplees  

Luister na storie. Onderwyser verduidelik moeilike begrippe en 

woordeskat. “Die kookkompetisie” 

Leerders beantwoord vrae skriftelik.  Hervertel storie. Lees gedig” 

“Bongi se plan” saam.   
Voltooi taalspeletjie. Voltooi instuksies:  Hoe om ‘n 

tamatietoebroodjie te maak. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n kort storie  

• Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit 

die onderwyser se hulpbronlêer  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

(mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare 

gelees is  

 

Onderwyser lees “Die kookkompetisie”. Verduidelik moeilike 

begrippe.   

  

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n persoonlike hervertelling van die 

gebeure  

• Skryf 'n mening oor 'n storie  

 

Onderwyser lees weer “Die kookkompetisie”. Gee woordeskat.  

 

Leerders skryf paragraaf. 

 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Klinkers en medeklinkers 

• Lettergrepe 

• Alfabetiese rangskikking 

Onderwyser verduidelik begrippe.  Leerders voltooi aktiwiteite.   
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Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 3 & 4 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Neem deel aan 'n gesprek oor 'n bekende 

onderwerp  

• Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die 

onderwyser se hulpbronlêer  

• Lewer 'n feitelike verslag  

• Oefen luister en praat / hardoplees  

• Voer 'n kort gedig op  

Gesels oor onderwerp . Onderwyser verduidelik moeilike 

begrippe en woordeskat.  

Leerders bespreek vrae en vertel eie nuus. 
Lees gedig “In vuil water ” saam.   
Voltooi taalspeletjie. 

Lees pamflet “Hande was” saam met leerders en 

verduidelik woorde. 

Leerders gee en voer instruksies uit. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks met visuele 

materiaal byvoorbeeld 'n diagram / tabel / kopkaart 

/ kaart / foto / grafiek  

• Besin oor tekste wat onafhanklik / in groepe gelees 

is  

Formele assessering: Onderwyser lees inligtingsteks 
oor TB.  Verduidelik moeilike begrippe.  Leerders 
beantwoord vrae skriftelik.  Onderwyser lees grafiek. 
Verduidelik moeilike begrippe.   

Leerders beantwoord vrae skriftelik. 

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n feitelike hervertelling  
 

Onderwyser lees weer die inligtingstuk oor TB. Gee 

woordeskat.  

Leerders skryf feitelike hervertelling 

 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Punktuasie 

• Skryftekens 

• Spelling 

• Afkortings 

Onderwyser verduidelik begrippe.  Leerders voltooi 

aktiwiteite. 
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Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 5 & 6 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n storie  

• Rolspeel 'n bekende situasie  

• Oefen luister en praat / hardoplees  

Onderwyser lees storie “Son en wind daag mekaar”, 

verduidelik moeilike begrippe en woordeskat.  

Leerders antwoord vrae en doen rolspel.  
Lees gedig “Wie wen? ” saam.   
Voltooi taalspeletjie. 

Volg instruksies. 

Hervertel eie nuus. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie met dialoog  

• Lees 'n dagboek / dagboekinskrywing  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees 

is  

 

Onderwyser en leerders lees saam “Son en wind daag 

mekaar”.  Onderwyser verduidelik wat ‘n dialoog is..  

Onderwyser lees dagboekinskrywing.  Bespreek vrae in 

klasverband.  Leerders beantwoord vrae skriftelik. 

Selfstandige lees:  Gedig “In vuil water”.  

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n kort boodskap  

• Skryf 'n paragraaf oor 'n karakter / karakters  

 

Onderwyser verduidelik hoe om ‘n boodskap te skryf Gee 

woordeskat.  

Leerders:  Skryf boodskap volgens raam.    

Formeel: Leerders skryf ‘n beskrywende paragraaf oor 
‘n persoon.  

 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Werkwoord Onderwyser verduidelik begrippe. Leerders voltooi 

aktiwiteite.           
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Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 7 & 8 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na en voer instruksies 

uit, byvoorbeeld om iets te maak of te doen  

• Beskryf 'n eenvoudige proses  

• Speel 'n taalspeletjie  

• Oefen luister en praat / hardoplees   

Leerders bespreek vrae en vertel eie nuus. 
Gesels oor onderwerp . Onderwyser verduidelik moeilike 

begrippe en woordeskat. (Heerlike vrugte en jelliepoeding)  
Lees gedig “Die gogga-parade ” saam.   
Voltooi taalspeletjie. 

 

 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n instruksionele (prosedure) 

teks  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling 

of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare 

gelees is  

Onderwyser verduidelik hoe om opdrag te voltooi. “Maak jou 

eie goggas”  

Leerders beantwoord vrae skriftelik.  

 

  

Skryf en aanbied • Skryf instruksies  

• Skryf 'n verslag oor die proses  

  

Formeel: Onderwyser verduidelik hoe om opdrag te 
voltooi. “Maak ‘n aarbei melkskommel”  
Leerders skryf instruksies volgens opdrag.  
Onderwyser verduidelik kenmerke van ‘n verslag.  Leerders 

verslag oor die gebeurtenis van “Heerlike vrugte en 

jelliepoeding”. 

  

Taalstrukture en -

konvensies 

Tydsvorme: 

• Teenwoordige tyd 

• Verlede tyd 

• Toekomende tyd 

Onderwyser verduidelik begrippe. 

Leerders voltooi aktiwiteit. 
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Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  
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Week 9 & 10 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n gedig of 'n 

lied  

• Dra die gedig voor  

• Oefen luister en praat / hardoplees  

 

Onderwyser lees gedig “Wintertyd”. Verduidelik moeilike begrippe en 

woordeskat.  

Leerders beantwoord vrae skriftelik. 

Lees/dra die gedig “Wintertyd” voor.  
Voltooi taalspeletjie 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n gedig of gedigte  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in 

pare gelees is  

Onderwyser lees gedig “Rykdom” saam met leerders en  verduidelik 

moeilike begrippe. 

Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik.  

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n eenvoudige gedig aan die 

hand van 'n raamwerk, of met rymende 

sinne  

• Skryf oor gedigte  

 

Onderwyser verduidelik die onderwerp en woorde. “Kat en muis”   

Leerders skryf gedig. 

 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Samestellings Onderwyser verduidelik begrippe.  

Leerders voltooi aktiwiteit. 

Skryf ‘n formele taaltoets. 

  

 

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  


