
 

 

 

 
Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Onderwysersgids: Graad  6 

Kwartaal 1:  Week 5 & 6 

Informele aktiwiteite 

 

 
Luister en praat 
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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  

 

Luister vir begrip:  Dit is belangrik dat die leerders die prosedure vir ‘n luistertoets volg. Verduidelik die 

luisterproses en lees die verhaal stadig en duidelik. 

Die prosedure vir ‘n luistertoets: 

• Lees die teks aan die leerders voor terwyl hulle aandagtig luister. 

• Lees teen ‘n stadige tempo en spreek woorde korrek en duidelik uit. 

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

• Lees weer die teks vir die leerders voor.  Hulle mag aantekeninge maak. 

• Leerders beantwoord vrae in werkboeke. 

Verduidelik woordeskat in leerderboeke. 

 

Die luisterteks 

Pinkie 

Lank, lank gelede het ‘n baie klein mannetjie vir ‘n boer gewerk.  Die mannetjie was nie groter as die 

boer se kleinvingertjie nie. Almal het hom Pinkie genoem. 

Pinkie was die skaapwagter. Bedags sit hy lekker op ‘n miershoop en bak in die son. ‘n Mens sou kon 

dink dat niemand na die skape kyk nie. As ‘n dief kom pla, roep hy met ‘n harde stem:  “Moenie my 

skape steel nie!” Die dief kyk rond en sien niks nie en dan probeer hy weer. Dan skree Pinkie met ‘n diep  

 

stem: “As ek jou in die hande kry, trek ek jou velle af!” Dan skrik die dief en maak dat hy wegkom.  “Hô-

hô-hô!” lag Pinkie en slaan bollemakiesie van lekkerkry. 



 
 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 1 week 5 & 6:  Onderwyser                                                                       3 
 

Saans slaap Pinkie net waar hy lus het.  As die boer sy baadjie oor die stoel hang, gaan lê hy in die sak. 

As die nagte bietjie kouer word, skuil hy diep in ‘n skoen. Soms gaan hy vir die melkkoei kuier, Dan drink 

hy sommer uit die speen ‘n bietjie melk en kruip dan diep onder die voer in. 

So gebeur dit dat Pinkie een nag tussen die strooi lê en slaap.  Hy het die oggend verslaap. Toe hy sy oë 

oopmaak het die melkman die strooi in die koei se krip gegooi. Voor hy kon spring, hap die koei en sluk 

hom in. Die pad is donker en glad en Pinkie gly holderstebolder in die koei se keel af. 

Verkort en aangepas uit: Die mooiste Afrikaanse Sprokies 

 

Luistertoets:  Memorandum 

1. Hy was so klein soos die boer se pinkie.  (1) 

2. Hy was die skaapwagter / hy het die skape opgepas.  (1) 

3. In die boer se baadjiesak.  

In ‘n skoen 

Tussen die koei se voer.  

   

 

(3) 

4. Pinkie was te klein en hulle kon hom nie sien nie.  (2) 

5. Hy het te lank gespaal / te laat wakker geword.  (1) 

6. Die melkman het die voer vir die koei gegooi en die koei het hom ingesluk.  (2) 

7. Nee, daar is sulke klein mense nie.  (1) 

8. Leerder se eie antwoord.  (1) 

 

Som die storie op 

• Hy het op ‘n plaas gebly.   
• Hy was ‘n skaapwagter. / Hy het skape opgepas.  
• Hy slaap in ‘n baadjiesak, skoen of tussen die voer.  
• Hy drink melk uit die koei se speen.  
• Hy het lekker warm in die strooi gelê.  

(41 woorde) 

 

 

Praat oor stories 
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Leerders gebruik opsomming om die storie van Pinkie in die regte volgorde te vertel. Nog inligting kan 

bygevoeg word.  Leerders mag notas gebruik. 

 

Lees en voer ‘n eenvoudige gedig op 

Leerders lees die gedig “Beste vriende” in die leerderboek en dra dit voor. 

 

Taalspeletjie:  Memorandum 

1. bollemakiesie 
2. miershoop 
3. strooi 
4. krip 
5. lekkerkry 

 

Voer instruksies uit 

Leerders volg instruksies oor hoe om die kolomme in hul werkboeke te trek en letters en woorde 
alfabeties te rangskik. 

b k l m s 

bollemakiesie krip lekkerkry miershoop strooi 

 

 

Bespreek ‘n onderwerp 

Gesels in klasverband oor verskillende stories.  Beklemtoon dat party stories waar is en ander onwaar is. 

 

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  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Lees 'n persoonlike verslag, byvoorbeeld 'n dagboek / dagboek inskrywings  
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• Bespreek die hoofgedagte en besonderhede  

• Identifiseer kenmerke, byvoorbeeld formaat, aanhef, ensovoorts  

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Spreek eie mening uit  

 

Lees vir begrip – Storie: Memorandum 

1. Nee, want diere kan nie soos mense wees nie.  (1) 

2. klere  en maskers (2) 

3. As daar paleispartytjies was. (1) 

4. Hy het neute tussen die ape ingegooi terwyl hulle gedans het.  (1) 

5. Hulle het hulle klere en maskers afgepluk en op die neute afgestrom. (1) 

6. Om te wys dat die ape soos mense kan wees. (1) 

7. Hy was verkeerd, diere kan nie soos mense wees nie.  (1) 

8. ‘n Mens moenie vir diere probeer leer om dinge te doen wat ‘n mens doen nie / diere is nie 
mense nie / mens moenie dinge doen sodat ander mense dink jy is slim nie.  

(1) 

9. Leerder se eie antwoord. Dit moet relevant wees tot die teks.  (1) 

[10] 

 

Lees ‘n dagboekinskrywing 

Verduidelik aan die leerders wat ‘n dagboekinskrywing is. 

Leerders lees die dagboekinskrywing en beantwoord die vrae mondeling. 

• Oor haar boetie wat haar kos by die skool gevat het. 

• Haar ouer broer. 

• Sy is kwaad vir hom. 

• Tydens pouse, net na die klok gelui het.   

• Hy is honger / hy terg haar / hy is stout. 

• Nee, hy het dit die vorige week ook gedoen. 
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Taalstruktuur en -konvensies:  Memorandum 

1. Mieta werk by die boer en sy vrou.  

2. Karabo verkoop mielies in die padstal.  

3. Mieta bou vir haar ‘n huis op die dorp.  

4. Die skelms steel Mieta se geld.  

5. Die huis breek middeldeur.  

6. Mense gil van angs.  

7. Die aarde bewe.  

8. Mnr. Maduka spring deur die venster.  

9. Alet bak ‘n koek.  

10. Die ape skeur hul klere.  

 


