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Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 1 - Werkskedule 

Week 1 & 2 
Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister aandagtig na 

stories  

 

• Oefen luister en praat  

 

Luister na storie., “Lizzy se verjaardag.”Onderwyser verduidelik 

moeilike begrippe en woordeskat.  

Leerders beantwoord vrae skriftelik. Hervertel storie. Lees gedig” 

“Die pampoenspook” saam.   

Onderwyser lees instruksies. Leerders reageer op instruksies. 

Voltooi taalspeletjie. 

 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

• Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit 

die onderwyser se hulpbronlêer  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks 

(mondeling of skriftelik)  

• Besin oor tekste wat reeds gelees is  

• Hervertel storie of hoofgedagtes  

 

Onderwyser lees “Mooi skool se sokkerwedstryd”. Verduidelik 

moeilike begrippe.   

Leerders beantwoord vrae skriftelik. Leerders leer alfabet en sê dit 

hardop op.  

Onderwyser verduidelik alfabetiese rangskikking.  

Leerders spel  spelwoorde hardop en rangskik dit alfabeties.    

  

Skryf en aanbied • Skryf oor die storie  

• Skryf 'n eenvoudige, persoonlike 

vertelling met behulp van 'n raam, 

byvoorbeeld: gister … / toe ...  

Onderwyser lees weer “Mooi skool se sokkerwedstryd”. Gee 

woordeskat.  

Leerders:  Skryf slot van die storie.  Onderwyser gee woordeskat 

oor  ’n Besoek aan die dokter. 

Leerders skryf paragraaf. 

 

  

 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 1 - Werkskedule 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Taalstrukture en -

konvensies 
• Klinkers en medeklinkers 

• Lettergrepe 

• Alfabetiese rangskikking 

Onderwyser verduidelik begrippe.  Leerders voltooi 

aktiwiteite. 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 1 - Werkskedule 

Week 3 & 4 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na inligtingstekste, 

byvoorbeeld 'n feitelike vertelling of eenvoudige 

nuusberig 

• Gee 'n feitelike vertelling van 'n nuusgebeurtenis 

wat op persoonlike ervaring gebaseer is  

• Luister na en reageer op eenvoudige, 

mondelinge aanwysings  

• Volg die voorskrifte  

• Oefen luister en praat  

Onderwyser lees nuusberig en : verduidelik moeilike 

begrippe en woordeskat.  

Leerders beantwoord vrae skriftelik.  

Onderwyser gee woordeskat.  Leerders vertel van ‘n 

ongeluk.   

Onderwyser verduidelik roetekaart. Gee aanwysings.                        

Leerders voltooi roetekaart.  Lees gedig saam: “Ou vrou 

woon in ‘n skoen” 

Voltooi taalspeletjie 

 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks soos 'n feitelike 

vertelling of 'n nuusberig  

• Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of 

skriftelik)  

• Besin oor tekste wat gelees is  

Onderwyser lees inligtingteks  “Ons lees kaarte en leer ken 

rigting” saam met leerders  Verduidelik moeilike begrippe. 

Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik.  
Formeel – Taak 4: Onderwyser lees artikel  “Wenke 
wanneer jy ‘n sterk fiets wil koop” saam met leerders  
Verduidelik moeilike begrippe. Leerders:  Beantwoord 
vrae skriftelik. Bepreek boekomslag. Leerders 
beantwoord vrae skriftelik. 

Formeel – Taak 1: Hardoplees  

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n feitelike verhaal of skryf 'n 

nuusgebeurtenis wat op persoonlike ervaring 

gebaseer is  

• Byskrifte by 'n eenvoudige kaart   

Onderwyser       Verduidelik die onderwerp. Gee woordeskat.  

Leerders:  Skryf nuusgebeurtenis en voltooi byskrifte by 

kaart. 

  

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 1 - Werkskedule 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 
Taalstrukture en -

konvensies 
• Punktuasie 

• Skryftekens 

• Spelling 

• Afkortings 

Onderwyser verduidelik begrippe.  Leerders voltooi 

aktiwiteite. 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 1 - Werkskedule 

Week 5 & 6 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na 'n storie  

• Beskryf die mense / karakters uit die storie  

• Oefen luister en praat / hardoplees  

Onderwyser lees storie “Pieter se oë” en verduidelik moeilike 
begrippe en woorde. Leerders luister en beantwoord vrae 
skriftelik.  Leerders hervertel storie “Pieter se oé”.   
Lees gedig “Familiepret” saam.  Voltooi taalspeletjie.                          
Onderwyser gee instruksies en leerder voer dit uit. 
 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n storie  

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

onderwyser se hulpbronlêer  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

 

Onderwyser lees storie “Pieter se ë” saam met leerders. 
Verduidelik moeilike begrippe. 
Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik.   

  

Skryf en aanbied • Skryf oor 'n storie  

• Skryf 'n beskrywing (paragraaf) van mense of 

karakters uit die storie met behulp van 'n 

skryfraam  

Formeel – Taak 3: Onderwyser verduidelik die 
onderwerp. Gee woordeskat. Leerders skryf 
beskrywende paragraaf “Hoe lyk Pieter” 
 

  

Taalstrukture en -

konvensies 

Werkwoord Onderwyser verduidelik begrippe. Leerders voltooi 

aktiwiteite. 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  



 
 

Afrikaans EAT Graad 4: Kwartaal 1 - Werkskedule 

Week 7 & 8 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

(mondeling) 
• Luisterbegrip: luister na en voer instruksies uit, 

byvoorbeeld resep / instruksies vir vervaardiging 

of hoe om iets te doen / te maak  

• Gee eenvoudige instruksies  

• Oefen luister en praat / hardoplees  

Onderwyser verduidelik aktiwiteit en moeilike begrippe en 

woordeskat. Leerders luister en voer instruksies uit:  Teken 

‘n fiets Onderwyser lees instruksies “Hoe om jou fiets te 

was”. Leerders herrangskik die instruksies in die regte 

volgorde. Lees gedig saam van “Kat en hond” Voltooi 

taalspeletjjie. 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees instruksietekste byvoorbeeld 

resep / instruksies vir die vervaardiging of hoe 

om iets te doen / te maak  

• Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

Onderwyser lees instruksieteks “Hoe om jou fiets se pap 

wiel reg te maak” saam met leerders Leerders beantwoord 

die vrae skriftelik.  

 

  

Skryf en aanbied • Skryf eenvoudige instruksies met behulp van 'n 

skryfraam  

• Skryf 'n lys  

 

Formeel – Taak 2 Onderwyser verduidelik die 
onderwerp. Gee woordeskat.  
Leerders skryf instruksies                              

Onderwyser verduidelik hoe om ‘n lys te maak. 

Leerders voltooi opdarg. 

  

Taalstrukture en -

konvensies 

Tydsvorme: 

• Teenwoordige tyd 

• Verlede tyd 

• Toekomende tyd 

Onderwyser verduidelik begrippe. 

Leerders voltooi aktiwiteit. 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  
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Bronne:  

Refleksie:  
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Week 9 & 10 

Vaardigheid Subvaardighede Aktiwiteite Datum beplan Datum voltooi 

Luister & praat 

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

• Speel 'n meer gevorderde taalspeletjie / rolspel  

• Oefen luister en praat / hardoplees   

 

Onderwyser lees liedjies en verduidelik moeilike 

begrippe en woordeskat.  

Leerders beantwoord vrae skriftelik en doen aktiwiteite. 

Voltooi taalspeletjie 

  

Lees en kyk • Leesbegrip: lees 'n eenvoudige gedig  

• Los 'n woordraaisel op  

• Bespreek tekste wat selfstandig gelees is  

Onderwyser lees gedig “Kat en hond” saam met 

leerders en  verduidelik moeilike begrippe. 

Leerders:  Beantwoord vrae skriftelik.  

  

Skryf en aanbied • Skryf 'n eenvoudige gedig aan die hand van 'n 

skryfraam  

• Oefen skriftelik  

 

Onderwyser verduidelik die onderwerp en woorde.   

Leerders voltooi gedig en aktiwiteit  

 

  

Taalstrukture en -

konvensies 
• Samestellings Onderwyser verduidelik begrippe.  

Leerders voltooi aktiwiteit. 

Formeel – Taak 5: Taaltoets. 

  

Ekstra aktiwiteite:  

Ingryping:  

Bronne:  

Refleksie:  

 


