
 

 

 

 
Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Onderwysersgids: Graad  6 

Kwartaal 1:  Week 9 & 10 

Informele aktiwiteite 

 

 
Luister en praat 
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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  

 

Luister en praat 

Gesels in groepe:  Leerders gesels in groepe oor die vrae in die leerderboek.  

• Bespreek kortliks die kenmerke van instruksies, byvoorbeeld begin met ‘n werkwoord. 

 “sit” 

 Leerders se eie afleidings.  Moet by elektrisiteit uitkom 

• Leerders se eie antwoorde.  Bespaar elektrisiteit, moenie krag mors nie. 

 

Luistertoets 

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

aan die leerders.   

• Lees die gedig 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 gedig 

• Leerders beantwoord vrae in hul werkboeke. 
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Die luisterteks 

Sit dit af! 

Sit af! Sit af!                                                                                                                                                     
Sit al jou ligte af!                                                                                                                                  
Prop uit! Prop uit!                                                                                                                            

Prop elke muurprop uit! 

Wat is dan die waarde                                                                                                                           
van die gekrokte aarde? 

Die noodklok lui!                                                                                                                                          
Kom saam met my                                                                                                                          

En…                                                                          

 Sit af! Sit af!                                                                                                                                   
Prop uit! Prop uit!                                                                                                                                  

Prop elke muurprop uit! 

 

Luistertoets – Gedig: memorandum 

1. aarde 

2. Skakel a fen prop uit 

3. A. Ons vernietig die aarde deur te mors 

4. Daar is gevaar. 

5.1 Om die opdrag te beklemtoon. 

5.2 Om ligte af te sit en muurproppe uit te trek. 

6. Vir almal wat krag gebruik. 

7. Dat ons krag moet bespaar. 

 

Lees en voer ‘n gedig op 

Onderwyser verduidelik gedig en moeilie woorde waar nodig.  Leerders lees en voer die gedig op. 

 

Bespreek ‘n onderwerp 

Laat leerders in klasverband die vrae oor die gedig mondeling bespreek. 
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Taalspeletjie:  Memorandum 

Die twee woorde wat nie versteek is nie nie, is stoof en CD-speler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verduidelik woorde: Beskryf die woorde uit die letterraaisel in klasverband. (Slegs mondeling) 

           

l i  g   r a d i o 

           

     y s k a s  

 v  e r w a r m e r 

s t  r y k y s t e r 

 t  e l e v i s i e 

           

     g e i s e r 

k e  t e l      

 

Lees en voer ‘n gedig op 

Onderwyser verduidelik gedig en moeilie woorde waar nodig.  Leerders lees en voer die gedig op. 

 

Leesbegrip: lees gedigte  

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

• Bespreek die onderwerp en die hoofgedagte  

• Verstaan op 'n eenvoudige manier sommige elemente van poësie, byvoorbeeld rym, alliterasie, assonansie, 

klanknabootsing, vergelyking, personifikasie  

• Bespreek nuwe woordeskat uit die gelese teks  

• Gebruik 'n woordeboek  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Vergelyk gelese tekste  
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Leesbegrip – Gedig: Memorandum 

1. Miskien (1) 

2. C. dalk (1) 

3. Tersia Parsons (1) 

4. A. In die park oorkant die pad  (1) 

5.1 goudmyn (1) 

5.2 ook (1) 

5.3 staan (1) 

 lippe (1) 

6. feëtjies wat soos skelm stouterds (1) 

7. feëtjies  en (skelm) stouterds (2) 

8. C. Alliterasie (1) 

11. tip-tip  (1) 

10.  Ja, want hy/sy hoop dat daar koeldrank uit die kraan sal ko men dat hy/sy in tjoklitmodder sal 

staan. 

(1) 

11. Sy / haar pa se sleutels is altyd weg.  (1) 

12. Leerder se eie antwoord (binne konteks)  (1) 

[15] 

 

Skryf en aanbied 
 

Gee Gee 'n beskrywing van 'n voorwerp / dier / plant / plek  

• Kies toepaslike inhoud  

• Fokus op fisieke beskrywing  

• Skryf kreatief, met behulp van byvoeglike naamwoorde en bywoorde  

• Redigeer eie skryfwerk  

• Korrigeer spelfoute  
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Beskryf voorwerpe 

Leerders beskryf voorwerpe uit woordraaisel skriftelik in hul werkboeke,  Volg die instruksies in die 
leerderboek 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

1. padstal (1) 

2. sinkgat  (1) 

3. huishulp  (1) 

4. teerstraat (1) 

5. stofwolk  (1) 

6. miershoop  (1) 

7. paleispartytjie  (1) 

8. skoolskoene (1) 

9. boomwortels  (1) 

10. klasmaats  (1) 

 

 

 


