
 
 
 

    AOO KURRIKULUM /  1 
 

Kurrikulum Direktoraat: AOO                                                               LESPLAN 

Vak Afrikaans EAT Kwartaal 2 

Graad           8 Week  5 

Skakel met 

onderrig–en 

assesseringsplan 

Skakel met LEES EN KYK, naamlik BEGRIPSLEES wat deel is van TAAK 8. 

Die taalhersieningsaktiwiteit is deel van TAALSTRUKTURE EN –KONVENSIES. 

Inleiding  Die leerder gaan vaardighede aangeleer word om ‘n TEKS beter te 

begryp. 

Konsolidasie Lees weer die teks indien jy antwoorde verkeerd het.  Volgende keer sal dit 

beter gaan.  Sterkte! 
Papiergebaseerde 

bronne:  

Lees weer deur die 

aantekeninge oor 

BEGRIP 

(Comprehension) in 

jou taalhandboek.  

Digitale bronne: 

https://wcedeportal.co.za/curriculum-

supporthttps://wcedeportal.co.za/partners/#103031 

 

https://www.thelearningtrust.org/asp-treasure-box 

 

 
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 

 

Aktiveer voorafkennis. 

Vra vrae binne leerders se 

ervaringsveld om as 

aanknopingspunt vir die teks te 

dien.  Vra vragies soos:  “Wie is al 

deur ‘n gogga gebyt?”  “Waar 

was jy toe dit gebeur het?” 

Verduidelik moeilike  woordeskat 

in konteks. 

 

KABV-dokument 

 

Lees en Kyk 

 

Leerders lees aandagtig deur die 

ondersteunende teks. 
KABV-dokument 

Verklarende woordeboek 

Tweetalige woordeboek 
 

Skryf en Aanbied 

 

Laat die leerders ’n kort 

paragrafie skryf oor Die dag toe 

‘n gogga my gebyt het 

 

KABV-dokument 
 

Taalstrukture en 

Konvensies 

Binne konteks:  woordvlakleer en 

sinsleer 
KABV-dokument 
 

 
AKTIWITEITE VIR DIE 

OUER 

Volgens die 

Aangepaste Leer 

en Onderrigplan vir 

Gr 8 Afr EAT 

 

Ouers kan leerders met die lessie 

help; selfs met die antwoorde op 

die vragies. 

Lees eers self deur die notas. 

 

Dui asb. bronne aan wat u 

tuis kan vind: tydskrifte, 

koerante, woordeboeke. 

 

https://images.app.goo.gl/BXTD
gcMeM1RLwgGq5  
 

https://wcedeportal.co.za/curriculum-support
https://wcedeportal.co.za/curriculum-support
https://wcedeportal.co.za/partners/#103031
https://www.thelearningtrust.org/asp-treasure-box
https://images.app.goo.gl/BXTDgcMeM1RLwgGq5
https://images.app.goo.gl/BXTDgcMeM1RLwgGq5
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AKTIWITEITE VIR DIE 

LEERDER  

 Liewe Leerder, vandag gaan ons weer kyk na hoe ’n mens tekste beter 

kan verstaan deur sekere strategieë te gebruik.  Dit is deel van die 

leesproses.  

 Tekste word op sekere maniere gelees.  Soms lees ons vinnig oor die teks 

(VLUGLEES); soms soek ons vir spesifieke inligting (SOEKLEES). Tekste is 

elektronies (soos op die internet) of gedruk (soos die boeke op die rakke).  

Watter tipe verkies jy?  Sommige kinders hou daarvan om die boek of 

bladsy in hulle hande te hou, sodat hulle aantekeninge kan skryf of 

kernwoorde kan merk.  

 Ons gaan vandag slegs op die volgende leesstrategieë fokus, naamlik 

vluglees (“skimming”), voorspellings maak (“predicting”) en soeklees. Dit 

is deel van die leesproses. 

1. Die lessie is op die onderstaande teks (uittreksel uit TYDSKRIFARTIKEL) 

gebaseer. 

2. Jy moet ook die informele assesseringsaktiwiteite doen om te bepaal of 

jy die werk verstaan. 

2.1 Die eerste aktiwiteit toets jou begrip (comprehension). 

2.2 Die tweede aktiwiteit toets jou taalkennis (knowledge regarding 

language structures and conventions).  Hersien die volgende 

taalaspekte voordat jy daarmee begin:  sinonieme, antonieme, 

afkortings van plekname, sinsoorte (stelsin, vraagsin en bevelsin), tye 

(verlede tyd, teenwoordige tyd en toekomende tyd) en die 

intensiewe vorm. Jou algemene kennis word ook getoets. 

 

VAARDIGHEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     WAT HET MY GEBYT? 
Elke gogga byt anders.  Hier’s hulp om vas te stel watter pestilensie jou gebyt het.  

Lees hier oor hoe om byte te identifiseer en te behandel.  Wys dit vir jou ouers en gaan 

dadelik dokter toe as jy siek voel. 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
            Verwerk uit Huisgenoot, Januarie 2020 

 

MUSKIETE (mosquitoes) 

‘n Muskietsteek veroorsaak ‘n klein, 

ronde en jeukerige rooi of pienk swelsel 

of bult aan die vel. Die meeste muskiete 

is onskadelik, maar party dra gevaarlike 

siektes oor waarvan malaria in Suid-Afrika 

die bekendste is. 

BYSTEKE (Bee stings) 

Bysteke veroorsaak ‘n skerp, skielike pyn 

en ‘n intense brandgevoel waar die vel 

gesteek is. Die steekplek vorm ‘n knop 

met ‘n rooi kolletjie in die middel. Die by 

se angel bly in die steekplek en hy vrek.  

Verwyder ‘n by se angel. 

 
 

 

 

 

 

 Verwerk uit Huisgenoot, Januarie 
2020 

KOPLUISE (Head lice) 

Kopluise en hul eiers kleef aan jou hare 

vas. Dit veroorsaak boedstippels of ‘n 

uitslag (rash) aan die kopvel. Dit word 

van een mens na ‘n ander mens 

oorgedra as mense persoonlike items 

soos kamme, hoede en handdoeke 

uitruil.   

SPINNEKOPPE (Spiders) 

Hul giftige byt laat een of twee rooi 

getande gaatjies agter en veroorsaak ‘n 

sterk brand- of steekpyn op die bytplek.  

Ernstige spierkrampe, braking en ‘n 

styging in bloeddruk kan volg.  Jy moet 

dadelik mediese hulp kry.                        
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Vluglees (“Skimming’’):  Dit beteken om slegs die titels, opskrifte, subopskrifte 

(subheadings) te lees sodat jy ‘n idee kry waaroor die teks handel. Kyk ook na die 

prent/e.  As jy na die prent en opskrif (heading) van die teks kyk, sal jy dink dat die 

teks handel oor iemand wat deur ’n insek gebyt is. 

 

Voorspelling (“Prediction”): Nou maak jy voorspellings oor waaroor die teks (Wat het 

my gebyt) handel as jy na die titel en prent kyk.  Natuurlik handel dit oor goggas wat 

mense byt. 

                                                                                                                  

Soeklees (“Scan reading”):  Nou moet jy vir spesifieke inligting soek.  Jy moet meer as 

een keer lees. 

 

WENKE                                                                                                                               [20] 

 Voor jy die antwoorde doen, lees weer die teks. 

 Maak jou eie aantekeninge oor die paragrafies. 

 Onderstreep kernwoorde. 

 Onderstreep vraagwoorde sodat jy presies weet hoe jy die vraag moet 

beantwoord. 

- Opeenvolgende woorde volg op mekaar in die teks; dit word direk langs  

mekaar geskryf 

- Een woord is slegs een woord. 

- Aanhalings word presies soos in die teks geskryf en tussen aanhalingstekens. 

- Voltooi beteken ‘n woord of woorde ontbreek en jy moet dan die woord of 

woorde neerskryf. 

 Indien die woord nie vir jou nie bekend is nie – lei die betekenis af deur te soek 

vir ‘n woord in Engels wat soos die Afrikaanse woord klink.  Kyk na die woord 

malaria.  Die Engelse woord is ook malaria.  Jy weet dat dit ‘n siekte is.   

 Skryf die vraagnommer langs die paragraaf neer waar jy die antwoord kan 

vind. 

 Een punt = een feit 

 Dink jy…?/ Voel jy…? beteken jy moet jou opinie gee, maar jy moet kan sê 

hoekom jy so dink of voel. 

 Sorg dat jy baie lees.  Woordeskat help jou om tekste beter te verstaan.  

Gebruik jou woordeboek om te kyk wat woorde beteken. 

 

Vir hierdie aktiwiteit moet jy eers die betekenisse van woorde wat vir jou 

onbekend is in ‘n woordeboek naslaan.  Skryf die Afrikaanse woord in die een 

kolom en langsaan in die volgende kolom moet jy die Engelse woord neerskryf.  

Doen dit in jou Lees- en Skryfjoernaal (of onderaan die laaste bladsy). 

           

AKTIWITEIT/ 

ASSESSERING 

Beantwoord nou die volgende BEGRIPSVRAGIES.  Jy moet nou vir die 

antwoorde in die leesteks soek.  Doen eers die antwoorde op jou eie voordat jy 

vir hulp vra. 

 

1. Hoeveel goggas (getal) word bespreek?                                                     (1) 

Noem dit (name daarvan).                                                                             (4)    
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2. Watter woord onder die subhofie (subheading) SPINNEKOPPE dui aan waarom 

jy dadelik mediese hulp moet kry? Kies uit die volgende moontlikhede:  

A   byt 

B   giftige 

C  bloeddruk 

D  steekpyn                                                                                                         (1)         

                                                                                    

3. Hoe weet ons dat muskiete gevaarlik is?                                                      (1)   

 

4. Wat moet jy doen as jy bytplekke aan jou liggaam sien?   

Noem twee dinge.                                                                                             (2)  

      

5. Wat moet jy doen om te verhoed (to prevent) dat jy kopluise kry?          (1) 

 

6. Voltooi die volgende sin deur slegs EEN woord neer te skryf:   

Kopluise vind ons in iemand se …                                                                    (1)  

 

7. Pas die gogga in  KOLOM A by die inligting (wat die byt veroorsaak) in  

KOLOM B.  

Skryf slegs die vraagnommer (7.1 – 7.4) langs die letter (A-D) neer. 

 

KOLOM A KOLOM B 

7.1 spinnekoppe A  jeukerige rooi swelsel 

7.2 bye B  twee rooi getande gaatjies 

7.3 muskiete C uitslag of bloedstippels 

7.4 kopluise D knop met rooi kolletjie in die middel 

                                                                                                                              (4) 

 

    8.   Hoe weet ons dat die seuntjie pyn het?  Noem twee dinge.                        (2) 

 

    9.    Vind jy die teks nuttig? (Is dit ‘n goeie teks?) Motiveer jou antwoord.         (1) 

 

   10.   Op watter twee wyses trek die teks jou aandag?                                          (2) 

 

   11.   Wie, dink jy, moet hierdie teks lees?                                                                 (1) 

 

    

TAALVRAGIES 

Die volgende vragies is ook op die teks gebaseer. 

 

  12.  Wat is die afkorting vir Suid-Afrika?                                                                       (1) 

 

  13.  Wat is die antoniem van die onderstreepte woord?  Gaan dadelik dokter  

         toe.                                                                                                                           (1) 
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  14  Wat is die sinoniem van die onderstreepte woord?  

        Party muskiete is gevaarlik. (wenk – dink aan die s = same meaning)            (1) 

 

  15.  Watter tipe sin is:  Wat het my gebyt?                                                                 (1) 

 

  16.  Skryf die sin in die verlede tyd:  Elke gogga se byt is anders.                            (1) 

 

  17.  Voltooi:  Die seuntjie eet ‘n …                                                                               (1) 

 

  18.  Gee een woord vir die woorde tussen hakies:  Die seuntjie huil (baie hard). (1)  

 

 KONSOLIDASIE Lees weer die teks indien jy antwoorde verkeerd het.  Volgende keer sal dit beter 

gaan.  Sterkte! 

 

Hier volg die ANTWOORDE VAN DIE BEGRIPSVRAE. 

1. 4 goggas -  spinnekoppe, bye, muskiete, kopluise                                           (5) 

 

2. B giftige                                                                                                                  (1) 

 

3. Dit veroorsaak malaria.                                                                                        (1) 

 

4. Jy moet vir jou ouers wys en dokter toe gaan.                                                 (2) 

 

5. Moenie kamme, handdoeke en hoede uitruil nie.                                           (1) 

 

6. hare                                                                                                                         (1) 

 

7.1 B 

7.2 D 

7.3 A 

7.4 C                                                                                                                       (4)  

   

8.   Hy huil.  Sy vuiste is styf toe.   Sy oë is styf toe. (enige twee)                          (2) 

 

9. Ja, ek het meer oor goggas geleer.  Ja, ek weet nou wat om te doen 

as ‘n gogga my byt. 

 

Nee, ons het dit reeds op skool geleer.                                                             (1) 

 

Ja/ Nee moet goed gemotiveer wees.  

 

10.   Die opskrif is in hoofletters.  Die opskrif is in die vorm van ‘n vraag.   

  Die prent (enige twee)                                                                                       (2) 

 

11.   ouers en kinders / alle kinders  / mense wat kinders versorg   

 (enige een)                                                                                                           (1)                                
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Hier volg die ANTWOORDE VAN DIE TAALVRAGIES 

 

12.  S.A.                                                                                                                          (1)  

                                                                                                                                  

13.  later                                                                                                                        (1) 

 

14.  Sommige                                                                                                               (1) 

 

15. vraagsin (vraag word gevra)                                                                               (1) 

 

16. Elke gogga se byt was anders.                                                                            (1) 

 

17. roomys                                                                                                                   (1) 

 

18. kliphard                                                                                                                   (1)  

 

 

 

WOORDESKATUITBREIDING 

 

WOORD ENGELSE VERTALING 

gogga insect/ bug 

pestilensie pestilence 

swelsel swelling 

bult bump 

onskadelik harmless 

angel sting 

uitslag 

 

rash 

kamme combs 
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Ek hoop dat jy die aktiwiteite geniet het.  Baie sterkte met al die huiswerk wat jy moet doen. 

 

 

WOORD ENGELSE VERTALING 

hoede hats 

handdoeke towels 

spierkrampe muscle cramps 

braking vomiting 

bloeddruk blood pressure 


