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Graad 4: EAT Kwartaal 2 Week 1 & 2 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Kies uit kontemporêre realistiese fiksie / tradisionele stories / persoonlike hervertellings/ 
avontuurverhale / werklike lewensverhale  

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

• Verduidelik stappe van die luisterproses • Voorspel wat volgende gaan gebeur  

• Beantwoord eenvoudige vrae • Hervertel 'n storie in die regte volgorde  

• Benoem die karakters in die storie korrek • Identifiseer karakters uit mondelinge  

• beskrywings  

• Gee 'n persoonlike reaksie op die storie Gee 'n persoonlike hervertelling  

• Kies uit eie ervaring  

• Kies 'n toepaslike onderwerp  

• Bly by die onderwerp  

• Hervertel gebeurtenis in korrekte volgorde Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde 

• teks vir die dag)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, uitdrukking en tempo  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Reageer op instruksies  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  
 

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n storie  

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

• Pre-lees: voorspelling op grond van titel en foto’s  

• Gebruik leesstrategieë byvoorbeeld die maak van voorspellings en  

o gevolgtrekkings, gebruik klank en kontekstuele leidrade  

• Stel en beantwoord vrae oor die storie  

• Identifiseer ntrigue, ruimte en karakter  

•        Verduidelik menings oor die teks  

Leesbegripsaktiwiteit oor die teks (mondeling of skriftelik)  

• Bespreek nuwe woordeskat uit die leesteks  

• Gebruik 'n woordeboek  

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

• Deel menings oor die boek  
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Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n boodskap  

Kies toepaslike inhoud  

• Gebruik die korrekte formaat  

• Adresseer teks aan 'n persoon  

• Eindig met eie naam  

 

 

 

Skryf 'n persoonlike hervertelling aan die hand van 'n skryfraam (byvoorbeeld gister ... 
daarna ...)  

• Maak van 'n skryfraam gebruik  

• Skryf uit eie ervaring  

• Kies toepaslike onderwerp  

• Bly by die onderwerp  

• Hervertel gebeurtenis in korrekte volgorde  

 
Taalstuktuur- 
en konvensies 

Bywoorde 
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Graad 4: EAT Kwartaal 2 Week 3 & 4 
Vaardigheid  
Luister & 
praat 
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na 'n inligtingsteks, byvoorbeeld weerverslae of 'n beskrywing van 'n 
plek  

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

• Identifiseer spesifieke besonderhede  

• Interpreteer die inligting wat met persoonlike ervarings verband hou  

Luister na 'n beskrywing en beskryf 'n voorwerp / 'n gebeurtenis  

• Identifiseer beskrywende woorde  

• Gebruik 'n paar nuwe woorde  

• Gebruik byvoeglike naamwoorde  

Oefen luister en praat (gedeelde teks vir die dag)  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Reageer op instruksies  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n inligtingsteks met visuele komponente, byvoorbeeld 'n diagram / tabel / 
kopkaart / kaart / prent / illustrasie  

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

• Pre-lees: voorspelling op grond van titel en prente / visuele leidrade  

• Gebruik leesstrategieë, soos vluglees  

• Stel en beantwoord vrae  

• Bespreek hoofgedagte en spesifieke besonderhede  

• Interpreteer die inligting in die visuele teks  

Lees 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat wat 'n gebeurtenis adverteer  

• Pre-lees: bespreek prent / illustrasie  

• Interpreteer die inligting  

• Bespreek die doel van die teks  

• Bespreek die taal wat gebruik word  

• Identifiseer en bespreek ontwerpken-merke soos kleur en verskillende groottes 

              of lettertipes  

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

•       Vergelyk boeke / tekste wat gelees is  
 

 
Skryf en 
aanbied 

Som 'n inligtingsteks op  

• Vul die ontbrekende woorde in in 'n opsomming of op 'n grafiek / tabel / kopkaart  

• Gebruik gepaste woordeskat  

• Gebruik 'n paar nuwe woorde uit die gelese teks  

Ontwerp 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat wat 'n gebeurtenis adverteer  

• Kies toepaslike inligting  

• Gebruik die korrekte formaat  
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• Gebruik ontwerpselemente soos kleur en verskillende groottes of lettertipes  

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

Woordsoorte 

• Selfstandige naamwoord 

• Byvoeglike naamwoord 

 Intensiewe vorme 

• Voornaamwoord 
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Graad 4: EAT Kwartaal 2 Week 5 & 6 
Vaardigheid  
Luister & 
praat  
(mondeling) 

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 hervertellings; 

avontuurverhale; staaltjies; fantasie; lewensverhale of historiese fiksie  

• Voorspelling wat volgende gaan gebeur  

• Bespreek intrige, ruimte en karakters  

• Bespreek gebeure in die verhaal  

• Gee 'n persoonlike reaksie op die storie  

• Hervertel storie in die regte volgorde, verbind woorde  

Speel 'n meer komplekse taalspeletjie  

• Volg instruksies korrek  

• Gebruik 'n verskeidenheid woordeskat  

• Neem beurte, gee ander 'n kans om te praat  

Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak en uitdrukking  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Gee en volg eenvoudige instruksies / opdragte  

• Hervertel eie nuus 
 

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n storie met dialoog  

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

• Pre-lees: voorspelling na aanleiding van die titel en prente  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade  

• Bespreek intrige, ruimte en karakters  

• Bespreek gebeure in die verhaal  

• Gee 'n persoonlike reaksie op die storie  

• Som storie op  

• Identifiseer watter dele van die verhaal in die dialoog voorkom  

• Rolspeel die storie of 'n deel van die storie  

 

Lees 'n dagboek of dagboek-inskrywings  

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van titel en prente / illustrasies  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade  

• Identifiseer en bespreek die skrywer van die dagboek  

• Druk gevoelens uit gestimuleer deur die teks  

 

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  
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•          Lê verbande met eie ervaring  
 

Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n storie met dialoog  

• Kies toepaslike inhoud  

• Maak gebruik van 'n raam  

• Gebruik die direkte rede vir 'n dialoog  

• Brei sinne uit deur byvoeglike naamwoorde en bywoorde te gebruik  

• Gebruik uitgebreide woordeskat, insluitend voornaamwoorde en  

               verbindingswoorde  

•         Gebruik gepaste grammatika, spelling en punktuasie  

 
Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

Woordsoorte 

• Voorsetsels 

• Telwoorde 

 



 

 

Afrikaans EAT Kwartaalbeplanning 2     
    8 

 

Graad 4: EAT Kwartaal 2 Week 7 & 8 
Vaardigheid  
Luister & 
praat  
(mondeling) 

Luisterbegrip: luister na en voer instruksies uit byvoorbeeld resep / instruksies vir die 
vervaardiging, of hoe om iets te doen  

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

• Bespreek spesifieke besonderhede van die teks  

• Vra vrae om inligting te bekom  

• Luister en reageer gepas  

 

Gee instruksies (ten minste twee stappe)  

• Gebruik gepaste woordeskat  

• Gebruik werkwoorde korrek  

• Gee instruksies in die korrekte volgorde  

 

Klassifiseer dinge  

• Verdeel items in groepe volgens spesifieke kriteria  

• Verduidelik waarom dinge saam hoort  

 

Oefen luister en praat (gedeelde teks)  

• Reageer op instruksies  

• Gee en volg eenvoudige instruksies / opdragte  

 

Lees en kyk Leesbegrip: lees 'n prosedure-teks, byvoorbeeld 'n resep / instruksies  

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

• Pre-lees: voorspel na aanleiding van die titel en prente / illustrasies  

• Gebruik leesstrategieë, byvoorbeeld voorspelling, kontekstuele leidrade  

• Bespreek spesifieke besonderhede  

• Bespreek volgorde van instruksies  

 

Lees 'n inligtingsteks met visuele komponente, byvoorbeeld 'n plakkaat / pamflet  

• Pre-lees: voorspel volgens titel / prent / illustrasie  

• Vra en beantwoord vrae  

• Verduidelik hoofgedagte  

• Interpreteer visuele teks  

 

Besin oor tekste wat selfstandig gelees is  

•        Bespreek emosionele reaksie op teks  
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Skryf en 
aanbied 

Skryf 'n prosedureteks, byvoorbeeld 'n resep / instruksies  

• Voltooi besonderhede in 'n raam  

• Hou by onderwerp  

• Gebruik gepaste woordkeuse, spelling en leestekens  

Skryf en ontwerp 'n visuele teks, byvoorbeeld 'n plakkaat / pamflet / kennisgewing  

• Gebruik korrekte formaat  

• Kies toepaslike inligting en woordkeuse  

• Gebruik ontwerpselemente soos kleur en verskillende lettertipe en -groottes  

Taalstuktuur- 
en 
konvensies 

Woordeskatuitbreiding 

• Sinonieme 

• Antonieme 

 


