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Kurrikulum Direktoraat: AOO                                                               LESPLAN  
Vak Afrikaans EAT Kwartaal  3  

Graad           6 Week  2 

Skakel met 

onderrig–en 

assesseringsplan 

Opgestel uit die ATP vir hierdie spesifieke tydperk 

 

Inleiding • Aan die einde van die week sal die leerders die die  vaardighede van Taal 

deurgewerk het nl: 

• Luister en Kyk, Lees en Praat, Skryf en aanbied, Taalstrukture en Konvensies 

• TEMA:Musiek 

Konsolidasie  

Bronne 

Papiergebaseerde bronne: 

Werkblad 

 

 

Digitale bronne: 

 

 
AKTIWITEITE VIR DIE 

ONDERWYSER 

VAARDIGHEDE 

(WAT ek gaan onderrig / 

begelei / ondersteun ...) 

ONDERRIGMETODOLOGIEË / 

BENADERING 

(HOE ek gaan onderrig / 

begelei / ondersteun ...) 

Hulpbronne / LOOM 

(WAT ek gaan gebruik om te 

onderrig / begelei / 

ondersteun ...) 

Luister en Praat 

 

(Kies uit kontemporêre, 

realistiese fiksie / tradisionele 

stories / persoonlike verslae / 

avontuurverhale / snaakse 

stories / fantasie / werklike 

lewenstories / historiese fiksie)   

• Gebruik 'n teks van 'n 

handboek of uit die 

onderwyser se hulpbronlêer   

• Beantwoord letterlike vrae   

• Bespreek die belangrikste 

karakter   

• Teken relevante inligting op  

'n kaart aan, byvoorbeeld op  

'n tydlyn   

• Som die storie op   

  

 

 

 

Lees en Kyk 

 

Gebruik 'n teks van 'n handboek 

of uit die onderwyser se 

hulpbronlêer   

• Pre-lees: voorspel na 

aanleiding van titel en 

prente  

• Beskryf die kenmerke van 

die teks  

• Gebruik leesstrategieë, 

byvoorbeeld kontekstuele 

leidrade om betekenis te 
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bepaal en afleidings te 

maak  

• Beantwoord vrae oor die  

storie  

• Identifiseer en bespreek die 

agtergrond en karakters  

• Beskryf oorsaak en gevolg in 

'n storie  

• Gee 'n persoonlike reaksie 

op die storie  

• Verbind dit met eie ervaring  

  

 

Skryf en Aanbied 

 

• Gebruik die gepaste 

struktuur as 'n raam   

• Vertel die gebeure in die 

korrekte volgorde   

• Gebruik verbindingswoorde   

• Gebruik gepaste 

grammatika, spelling, 

punktuasie en spasies tussen 

paragrawe   

  

Gebruik die stappe van 

prosesskryf   

• Hou 'n dinkskrum vir idees   

• Skryf 'n eerste konsep   

• Hersien   

• Redigeer   

• Skryf die finale weergawe   

• Bied die netjiese, leesbare 

weergawe aan   

  

Skryf woorde en hul betekenis in  

'n persoonlike woordeboek neer  

  

Gebruik sinne, 

tekeninge of 

verduidelikings om 

betekenis van woorde 

te verduidelik ens 

 

 

 

Taalstrukture en 

Konvensies 

Werk met woorde en met sinne  

• Bou op Woordsoorte: 

selfstandige naamwoord v 

met hoofletters  



  
 
 

    AOO KURRIKULUM DIREKTORAAT /  3 
 

• Teenwoordige Tyd om 

eenvoudige sinne te beskryf 

bv Die son sak in die Weste.  

• Gebruik van ‘gaan’ om aan 

te dui dat iets gaan gebeur. 

Daar gaan ‘  

• ‘ n storm wees vandag.   

• Gebruik van geslagsvormbv 

koei-bul  

  

Woordeskat in konteks (uit 

gelese tekste  

Sinonieme.  (Woorde 

met dieselfde betekenis 

 
AKTIWITEITE VIR DIE 

OUER 

 

Soos bo genoem 

 

o Help u kind om te soek 

vir die artikels vir die 

aktiwiteite. 

o Leerders moet elke dag 

vir ten miste 30 minute 

onafhanklik lees. 

 

 

Maak seker al die aktiwiteite is 

voltooi in die DBO werkboek. 

 
AKTIWITEITE VIR DIE 

LEERDER  

o Lees die teks sorgvuldig deur. 

o Voltooi al die Aktiwiteite. 

o Geniet dit ! 

 

 

Doen week 2 se werk in die DBO boek 
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Aktiwiteit 1 

MONDI,DIE FLUITSPELER 

 

INSTRUKSIES: 

Lees eers die woorde en hul betekenisse hardop.Die storie gaan oor ‘n seun wat ‘n 

blokfluit speel. 

Skryf die woorde en hul betekenisse  in jou persoonlike woordeboek.Teken ook prtentjies 

waar jy kan. 

blokfluit : recorder ;’n houtfluit met gaatjies 

buurman :neighbour ; die man wat langs jou bly 

dadelik : immediately ; onmiddellik 

fluitspeler : flute player ; iemand wat fluit speel 

geraas : noise ;’n harde geluid wat aanhou 

haastig : in a hurry;vinnig 

klank : sound ;iets wat ‘n mens hoor 

koevert : envelope ;iets waarin ‘n mens ‘n brief sit en waarop jy die naam en adres skryf 

kreupel : crippled ;mank,die een been is korter as die ander een 

musiekskool : school of music ;’n plek waar ‘n mens musiek kan leer 

splinternuwe : brand-new ;heeltemal nuut,nie oud nie 

stokflou : dead tired ; baie moeg 

treinspoor :railway line ;die twee spore waarop treine  ry 

vakansie : holiday ;die tyd wanneer die kinders nie skool toe gaan nie. 

winkelsentrum : shopping centre ;’n plek met baie winkels 
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Aktiwiteit 2 

Luister nou terwyl die storie’n paar keer voorgelees word: 

Vir Mondi was die lekkerste ding op aarde om op sy blokfluit te speel.Al die maats luister 

elke middag na skool na sy mooi liedjies.Mondi geniet dit as die kinders begin dans.Hy 

kan nie saamdans nie,want hy het ‘n kreupel been. 

Mondi is die aand nie lus vir huiswerk nie.Hy wonder hoe hy suster, Bettie kan help.Sy wil 

graag eendag ‘n onderwyser word.Maar hulle is arm en daar is nie geld om haar 

verder te laat studeer nie.  

Mnr Dube ,die buurman,luister eendag hoe Mondi 

speel.Hy geniet die musiek en dans saam.Hy nooi 

Mondi om saam met hom stad toe te gaan om 

daar blokfluit te speel. Mondi kon so sy eie sakgeld 

verdien. 

Vroeg die volgende oggend ry Mondi saam met 

mnr.Dube op die trein stad toe.Die geraas van die 

trein klink vir Mondi soos musie.Die klank van die 

wiele van die trein is vol ritme. 

Mnr.Dube en Mondi loop na ‘n groot winkelsentrum toe.Mondi is stokflou en sy kreupel 

been pyn.Mnr. Dube  moet gaan werk en los hom by die bestuurderes van die 

winkelsentrum.Haar naam is Mandy.Sy sê vriendelik: “ Speel asseblief vir my drie 

liedjies.”Sy hou baie van Mondi se musiek en sêhy kan dedelik begin. 

Al die mense geniet Mondi se musiek.Mandy kom ook elke dag luister. 

Aan die einde van die vakansie gaan Mondi huis toe.Toe Mandy hom betaal ,sê sy: “ 

Mondi ,jy is ‘n ster.Die mense is mal oor jou musiek! Ek weet van ‘n musiekskool waar jy 

nog beter kan leer speel. Ek gaan jou daar inskryf. Gee my jou adres.”Mondi ry met die 

trein huis toe.HY dink aan die musiekskool.Dit sal wonderlik wees! Mondi hou die koevert 

met die geld styf vas.By die stasie klim hy haastig van die trein af,want hy wil die geld vir 

Bettie gee.Te laat besef Mondi  sy blokfluit is nog op die trein.HY skree :Stop!Stop!”.Maar 

die trein ry.Mondi loop baie hartseer huis toe. 

Sy maats is baie bly om hom weer te sien en sê: “Speel vir ons Mondi.” “Ek sal nooit 

weer kan speel nie”, sê Mondi hartseer , want ek het my blokfluit op die trein 

vergeet.”Mondi wil so graag  sy geld vir Bettie gee om verder te leer,maar hy wonder of 

hy nie liewer vir homself ‘n blokfluit moet koop nie! 

Toe Mondi by die huis kom,gee hy die geld vir sy ma.” Dis vir Bettie sodat sy verdere kan 

leer.” Sy ma en Bettie is so bly.Bettie sê: Dankie,Mondi , baie dankie.Jy is die 

wonderlikste boetie in die hele wêreld! Nou kan ek ‘n onderwyseres word! “  

“Maar ek het ook slegte nuus, Ma” sê Mondi. “ Ek het my blokfluit op die trein vergeet. 
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“Ag nee!” antwoord sy ma. “ Ons moet weer vir jou ‘n blokfluit kry.Maar 

hoe?” Mondi kan nie musiek maak nie en maats kan nie dans nie. 

Op ‘n dag is daar ‘n brief vir Mondi.Hy word genooi om na die musiekskool te gaan.Hy 

is só bly,maar toe lees hy: “Bring jou eie musiekinstrument saam” “Wat help dit? My 

blokfluit is dan weg,”dink hy moedeloos 

‘n Paar dae later is dar ‘n klop aan sy deur.Mnr.Dube en al sy maats staan voor die 

deur met ‘n presentvir hom. “Mondi ,dis vir jou,” sê mnr.Dube. In die pakkie is daar ‘n  

splinternuwe blokfluit. “Ons kan nie sonder jou musiek lewe nie,Mondi !” sê die kinders. 

“Ons het almal geld gegee en dit vir jou gekoop.” 

Almal dans toe Mondi weer begin speel.Mondi is gelukkig om weer musiek te maak.Dit 

maak nie saak dat hy nie kan saamdans nie.Hy weet hy kan nusiekskool toe gaan,want 

hy het weer sy eie blokfluit.Wat sou hy sonder mnr.Dube en sy maats gedoen het? 

(Uit: Mondi,die fluitspeler,Garamond Uitgewers) 

Beantwoord die volgende vrae: 

1. Pas die sinne in kolom B by die woorde in kolom A 

Kolom A Kolom B 

1.1. In die oggend... 

1.2. In die middag... 

1.3. In die aand 

a)...moet hy sy huiswerk gaan doen 

b)...gaan hy skool toe 

c)...speel hy op sy blokfluit 

 

2. Beantwoord die volgende vrae in volsinne. 

a) Wat wil Bettie eendag word? 

____________________________________________________________________________________ 

b) Hoekom sal Bettie nie kan studeer nie? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Twee van  die antwoorde is nie korrek nie. Watter een is NIE KORREK nie? 

 

3.1. Wat doen Mondi? 

a) Hy vergeet sy blokfluit op die trein 

b) Hy gee vir sy suster geld om verder te studeer 

c) HY dans baie goed saam met sy maats 

3.2. Wat doen mnr.Dube? 

a) Hy neem vir Mondi stad toe om daar blokfluit te speel. 

b) Hy nooi vir Mondi om by ‘n musiekskool te stsudeer. 
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c) Hy en die maats gee vir Mondi ‘n splinternuwe blokfluit.  

 

3.3. Wat doen Mandy? 

a)  Sy sê Mondi mag in die winkelsentrum blikfluit speel. 

b) Sy gee vir Mondi ‘n nuwe blofluit. 

c) Sy vertel vir die musiekskool van Mondi. 

Aktiwiteit 3 

Skryf ‘n Resensie vir die storie van Mondi in die volgende raam: 

 

 

 

Titel: __________________________________________ 

 

Karakters Wie?): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Plek (Waar) :______________________________________________________________________ 

 

Gebeure (Wat?): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Sê watter karakter jy die meeste van gehou het.Hoekom? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Sal jy die boek aanbeveel ? 

Ja,ek sal die boek aanbeveel, want _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

OF 

Nee,ek sal nie die boek aanbeveel nie,want______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Aktiwiteit 4 

Skryf die volgende sinne oor om aan te dui dat iets gaan gebeur deur “gaan”te 

gebruik, soos in die voorbeeld gedoen en onderstreep ook die Selfstandige 

Naamwoorde in die eerste sin: 

 

VOORBEELD: Mondi speel die blokfluit in die winkelsentrum. 

  Mondi gaan die blokfluit in die winkelssentrum speel. 

4.1. Mondi ry met die trein tot in die stad. 

 __________________________________________________________________________ 

4.2. Die musiekskool stuur vir Mondi ‘n brief. 

 __________________________________________________________________________ 

4.3. Al die maats en mnr.Dube koop vir Mondi ‘n nuwe blokfluit. 

 _________________________________________________________________________ 

4.4. Mondi vergeet sy blokfluit op die trein. 

___________________________________________________________________________ 

4.5. Mandy hou baie van Mondi se musiek. 

__________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

Sinonieme is woorde met dieselfde betekenis: 

Voorbeeld: skree   -    gil             sakgeld – toelae 

Skryf nou enige twee woorde uit die storie van Mondi en sinonieme vir hulle: 

1._______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________  

Leer die volgende versamelname: 

‘n Klomp instrumente wat saamspeel noem ons ‘n ORKES 

‘n Klomp mense wat saamsing noem ons ‘n KOOR. 

‘n Groep netbalspelers  wat saamspeel noem ons ‘n SPAN 


