
 

SKOOL HOËRSKOOL ROODEPOORT 

  

DATUM 3 Aug – 20 Aug 2020 

VAK AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL 

GRAAD 8 

PUNTE  0 

  

DUUR 1 UUR PER DAG – 1 WEEK 

 
INSTRUKSIES EN INLIGTING: 
 1. Lees die instruksie by elke oefening deeglik.  
2. Die werk word in jou werkboek voltooi, net soos ons dit by die skool in die klas sou 

doen.  
3. Skryf die datum en die opskrif bo-aan elke aktiwiteit neer. 

  



Hoërskool Roodepoort 

Afrikaans EAT 

Tydskedule 

 

 

DAG DATUM INHOUD AFDELING 

MAANDAG 10 AUG. 2020 

OPSOMMING TAAL EN BEGRIP 

DINSDAG 11AUG. 2020 

WOENSDAG 12 AUG. 2020 

DONDERDAG 13 AUG. 2020 

VRYDAG 14 AUG. 2020 

    

MAANDAG 17 AUG. 2020 BEGRIPSTOETS 
VISUELE TEKS 

TAAL EN BEGRIP 

DINSDAG 18 AUG. 2020 INSTRUKSIES STELWERK 

WOENSDAG 19 AUG. 2020  TRANSAKSIONELE 
TEKS: 

INFORMELE BRIEF 

STELWERK 

DONDERDAG 20 AUG. 2020 HOOFLETTERS, LEES- 
EN SKRYFTEKENS, 

MEERVOUDE, 
VERKLEINING 

TAAL EN BEGRIP 

VRYDAG 21 AUG 2020 SINNE EN 
WOORDVORMING 

 

TAAL EN BEGRIP 

 

  



 

WEEK 1- Opsomming (Aktiwiteit 1)  10 Augustus 2020 

Lees die onderstaande teks versigtig deur.  

 Identifiseer VYF maniere om beter vir die eksamen voor te berei. 

 Skryf die sinne neer deur dit van 1 tot 5 te nommer. (Byvoorbeeld: 1, 2, 3, 

4, 5)  

 Jou opsomming mag nie korter as 60 woorde of langer as 80 woorde wees 

nie. 

 Skryf jou totale aantal woorde aan die EINDE van jou opsomming neer.  

 Gebruik dieselfde OPSKRIF as wat in die teks verskyn.  

 Elke feit moet in EEN VOLSIN in jou EIE WOORDE neergeskryf word. 

 Jou opsomming moet PUNTSGEWYS wees. 

 

 

 

  



WEEK 1- Opsomming (Aktiwiteit 2)  11 Augustus 2020 

Instruksies:  

- Noem SEWE dinge wat jy nie moet doen nie as jy veilig wil wees.  

- Skryf die sinne neer deur dit van 1 tot 7 te nommer.  

- Jou opsomming mag nie korter as 60 woorde of langer as 80 woorde wees 

nie. 

- Skryf jou totale aantal woorde aan die EINDE van jou opsomming neer.  

- Gebruik dieselfde OPSKRIF as wat in die teks verskyn.  

- Elke feit moet in EEN VOLSIN in jou EIE WOORDE neergeskryf word. 

- Jou opsomming moet PUNTSGEWYS wees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DINGE WAT JY NIE MOET DOEN NIE AS JY VEILIG WIL WEES 

 

Rowers hou van winkels waar hulle maklik van die parkeerterrein af tot by die winkel kan kom. Dan 

kan hulle weer maklik 

uitglip. 

Rowers hou veral van Sondagmiddae, omdat daar ná ’n naweek baie geld in die winkels is. Die meeste 

rooftogte vind plaas net 

voor oopmaaktyd en net na toemaaktyd. Wees versigtig rondom hierdie tye. 

Hou jou oë en ore oop. Jy moenie toelaat dat rowers sien wat jy gekoop het nie. Vrouens moet seker 

maak dat hulle 

handsakke reg toegemaak is. Moenie ’n handsak oor ’n stoel hang of ’n selfoon op ’n tafel voor jou sit 

terwyl jy in ’n restaurant 

eet nie. 

Twee belangrike dinge: moet nooit met ’n rower praat nie en moet hom nooit in die oë kyk nie! Dit is 

baie belangrik om nie 

terug te baklei as ’n rower jou aanval nie. Gee hom wat hy vra. Niks wat jy het, is belangriker as jou 

lewe nie. ’n Rower gee nie 

om of jy leef of sterf nie. In 22% van alle rooftogte word iemand beseer en dis nooit die rower nie! 

Die tweede ding is: Val dadelik plat as jy iemand hoor skiet en bly op die grond tot jy seker is dat alle 

gevaar verby is. 

Onthou, jy is nie Superman of Superwoman nie! 

      [Verwerk uit:Huisgenoot, 17 November 2005]  

 



WEEK 1- Opsomming (Aktiwiteit 3)  12 Augustus 2020 

Instruksies:  

- Som die veranderinge wat plaasvind as jy nie meer rook nie in SEWE 

goeie volsinne op. 

- Skryf die sinne neer deur dit van 1 tot 7 te nommer.  

- Jou opsomming mag nie korter as 60 woorde of langer as 80 woorde wees 

nie. 

- Skryf jou totale aantal woorde aan die EINDE van jou opsomming neer.  

- Gebruik dieselfde OPSKRIF as wat in die teks verskyn.  

- Elke feit moet in EEN VOLSIN in jou EIE WOORDE neergeskryf word. 

- Jou opsomming moet PUNTSGEWYS wees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROOK IS VERSLAWEND 

Die oudpres. Nelson Mandela, is nog sterk en gesond ten spyte van sy 26 jaar op Robbeneiland. En nee, 

Madiba was nooit ’n roker nie. As jy ophou rook, verbeter jou hartklop binne enkele ure. Binne 24 tot 48 

uur word die koolstofmonoksied in die bloed deur suurstof vervang. Daarom beveel narkotiseurs dikwels 

voor ’n operasie aan dat pasiënte ophou rook. 

Binne twee weke verbeter die bloedtoevoer na jou vel. Binne drie tot vier weke haal jy makliker asem. 

As ju ophou rook, verbeter jou reuk- en smaaksin ook. Binne ’n jaar verminder jou risiko op ’n hartaanval 

met die helfte. Na tien jaar verminder jou risiko om kanker te kry met die helfte. 

Baie mense het onder mediese toesig ’n program gevolg om stadig minder te rook en ook 

nikotienplakkers en kougom gebruik om hulle van sigarette af te kry. Volgens dr. Krisela:”Hoe langer jy 

rook en hoe strawwer jy rook, hoe groter is die skade. 

Na baie jare bereik jy die punt waar die skade aan jou longe nie herstel kan word nie. Maar in enige 

stadium maak dit ’n verskil wanneer jy ophou. Solank mense rook, loop hulle ook ’n hoër risiko om 

chroniese brongitis en emfiseem te kry.” Elke keer dat jy ’n sigaret aansteek en die rook tot diep in jou 

longe intrek, het die nikotien ’n onmiddellike uitwerking op jou, want jou bloeddruk styg en die rook 

irriteer jou longweefsel. Onthou: “Dis nooit te laat om op te hou rook nie – of te vroeg nie ... “ 

        [Aangepas uit: Huisgenoot – Junie 2006]  

 



WEEK 1- Opsomming (Aktiwiteit 4)  13 Augustus 2020 

Instruksies:  

- Soek SEWE verkeersreëls wat motoriste, volgens die briefskrywer, 

oortree. 

- Skryf die sinne neer deur dit van 1 tot 7 te nommer.  

- Jou opsomming mag nie korter as 60 woorde of langer as 80 woorde wees 

nie. 

- Skryf jou totale aantal woorde aan die EINDE van jou opsomming neer.  

- Gebruik dieselfde OPSKRIF as wat in die teks verskyn.  

- Elke feit moet in EEN VOLSIN in jou EIE WOORDE neergeskryf word. 

- Jou opsomming moet PUNTSGEWYS wees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JAAGDUIWELS OP DIE PAAIE 

Ek ry al sedert 1997 elke dag die pad tussen Brakpan en Johannesburg. Dit lyk vir my asof mense 

moedswillig die verkeersreëls oortree. Ek het al daaraan gedink om flitskaarte vir mense te wys, 

byvoorbeeld “Hou links”, “Stop, die lig is rooi” of “Bly in jou baan.” Of sit sal help, twyfel ek! 

Stopstrate is deesdae toegeetekens en wat voorheen toegeetekens was, beteken nou net ry! Wanneer 

’n verkeerslig oorslaan na rooi, sal die eerste vyf voertuie glad nie eers spoed verminder nie. Hulle jaag 

eenvoudig deur die kruising. In baie gevalle slaan die verkeerslig oor na groen vir my, dan is daar steeds 

motors wat deurglip sodat ek moet rem. Soms lyk dit vir my hulle het nog nooit gehoor van ’n 80 km/h 

spoedbeperking in ’n stadsgebied nie. 

Motoriste weet nie van ’n veilige volgafstand nie. As ek nie gou genoeg padgee nie, jaag hulle op my af 

en steek sommer maklik links van die geel streep verby. Hulle vleg van baan tot baan deur ander 

voertuie en dink nie dis snaaks om reg voor ander motors in te druk nie. Flikkerligte word selde gebruik. 

Ek wens ek kon ’n private verkeersman wees. Dan sou ek maklik binne ’n week ’n miljoenêr wees – net 

uit boetes. 

Ek het al die verkeerspolisie gebel. Maar hulle belowe net om iets daaraan te doen en doen dan niks 

nie. Dis geen wonder dat daar jaarliks soveel mense op ons paaie sterf nie. Wat moet ons doen om 

hierdie padvarke vas te vat? 

Bekommerde bestuurder 

Gauteng 

       [Aangepas uit:Huisgenoot – 2 Junie 2005] 



WEEK 1- Opsomming (Aktiwiteit 5) 14 Augustus 2020 

Instruksies:  

- Haal SEWE voorbeelde uit van hoe jou vriend sal optree as hy ’n 

daggaroker is. 

- Skryf die sinne neer deur dit van 1 tot 7 te nommer.  

- Jou opsomming mag nie korter as 60 woorde of langer as 80 woorde wees 

nie. 

- Skryf jou totale aantal woorde aan die EINDE van jou opsomming neer.  

- Gebruik dieselfde OPSKRIF as wat in die teks verskyn.  

- Elke feit moet in EEN VOLSIN in jou EIE WOORDE neergeskryf word. 

- Jou opsomming moet PUNTSGEWYS wees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE GEVARE VAN DAGGA 

 

Dagga is ’n plant wat wild groei, maar natuurlik ook dikwels aangeplant word. Dagga het ook baie ander 

name. In Suid-Afrika 

praat gebruikers van daggasigarette as joints, reefers, slow boat sticks en zolle. 

Dit is onwettig om dagga te kweek of te rook. Net om dit te besit kan ’n mens in die tronk laat beland. 

Dagga word nie net deur jongmense uit “swak” huise gebruik nie. Kinders eksperimenteer daarmee om 

“in” te voel by maats of 

hulle word beïnvloed deur anti-sosiale of kriminele elemente daar waar hulle bly. 

As mense dagga rook, raak hulle onverskillig. Hulle gee nie om wat hulle doen nie. Hulle vaar swakker op 

skool en stel nie meer 

soveel belang in sport en stokperdjies as eers nie. Hulle kry hartkloppings en rooi oë. Hulle sal nie ’n motor 

behoorlik kan 

bestuur nie en dan sien hulle boonop die verskriklikste dinge in hulle verbeelding wat hulle bang maak. 

Hulle raak so 

afgestomp dat dit nie eers vir hulle verkeerd lyk om misdade te pleeg nie. Almal reageer nou wel nie 

dieselfde as hulle dagga 

gebruik nie, maar saam met alkohol en pille soos Mandrax, is die reaksie nog erger. Daggarokers is 

gewoonlik lusteloos en 

swak gemotiveerd. Hulle stel nie belang in die dag van môre nie. 

Daggasigarette veroorsaak longskade. Daggarokers het ook nie baie weerstand teen infeksies nie. Dit kan 

selfs ongebore 

babas en later die baba na geboorte aantas. 

Daggarokers dobbel met hul lewens en bring groot hartseer in die lewens van hulle familie. 



WEEK 2- BEGRIPSTOETS 17 Augustus 2020 

 

Instruksies: 

 Lees die onderstande teks en beantwoord die volgende vrae: 

 Skryf die vrae en antwoorde in jou boek neer. 

Teks 1: Begrip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beantwoord die volgende vrae volledig. 

In sy dop gekruip! 

1.Wanneer hy uit sy dophuis kruip, sien jy vier skubberige bakbene stadig grond toe mik. 

‘n Plooierige nek kom te voorskyn en hy staar met blink, bruin ogies na jou… 

2. Hierdie eienaardige karakter is al eeue lank deel van die diereryk. Om die waarheid te 

sê, hy en sy familie woon al meer as 220 miljoen jaar hier op ons planeet. Hulle was nog 

voor dinosourusse hier en is die oudste oorlewende reptielspesie op aarde. 

3. Skilpaaie is reptiele. Hulle doppe dien as beskerming teen vyande soos roofvoëls en 

ander wilde diere. ‘n Skilpad se dop groei saam met hom. Wanneer skilpaaie nie in hulle 

doppe skuil nie beweeg hulle maar stadig voort teen omtrent 300 meter per uur. 

4. Nie alle skilpaaie verkies dieselfde habitat nie. Seeskilpaaie woon in die see waar hulle 

alge, sponse, en selfs krappe eet. Hulle lê en begrawe hulle eiers in die sand naby die see 

en wanneer die klein seeskilpadjies uitbroei, moet hulle sorg dat hulle weer in die see kom.  

5. Waterskilpaaie verkies weer vars water soos vleilande, moerasse, riviere en mere. Hulle 

kom net land toe om eiers te lê en in die son te bak, want skilpaaie is koudbloedig en bak 

graag in die son. Wanneer die somer baie warm en droog word, skuil hulle lank onder die 

grond in veilige, koel en klam gate – dit word ‘n somerslaap genoem. 

6. Skilpaaie wat op die land woon is nie juis lief vir water nie. Hierdie skilpaaie woon op 

verskillende terreine – van rotsagtige woestynlande tot groen graslande. Hulle is meestal 

vegetariërs hoewel sommige soorte ook aan slakke, wurms en insekte sal smul. 

7. Hoewel skilpaaie die dinosourusse, droogtes, die Ystertydperk en selfs groot meteore 

oorleef het, meen kenners hulle voortbestaan word nou bedreig.  

8.Verstedeliking, veldbrande, elektrifiseerde heinings, die gewildheid van skilpadvleis en 

die verkoop van skilpaaie as troeteldiere is redes vir die bedreiging van die skilpaaie. 

9.Byna al die skilpaaie in Afrika is endemies. Dit beteken dat hulle net op ‘n spesifieke plek 

voorkom. Die seeskilpaaie is die enigste uitsondering. 



1. Wat is die letterlike betekenis van die titel?           

(1) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

 

2. Wat is die figuurlike betekenis van die titel? Bv. Iemand is in sy dop gekruip.   (1) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

 

3. Skilpaaie maak deel uit van die reptielspesies. Gee jou eie definisie van wat ‘n reptiel is. 

                

(1) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

 

4. Haal ‘n frase uit die leesstuk aan wat bewys dat skilpaaie langer op aarde woon as mense.

           

     (1) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

5. Hoe vinnig beweeg ‘n skilpad?             

(1) 

______________________________________________ 

 

 

 

6. . Wat beskerm hulle ‘n skilpad teen enige gevaar?         

(1) __________________________________________________ 

 

7. Hoekom vat waterskilpaaie somerslapies?            

(1) 

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

______________ 

 

8. Beskryf die gate waar die skilpaaie somerslapies vat?          (3) 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

9. Skilpaaie is vegetariërs. Ons kry ook mense wat vegetariërs is. Wat beteken dit?(1) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

 

10. Wat dink jy is die oorsaak dat skilpaaie se voortbestaan na 220 miljoen jaar bedreig  word?

              (1) 

___________________________________________________ 

 

11. Wat beteken die woord endemies? (par.8).          

(1) 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

12. Omtrent alle skilpaaie is endemies. Waarom is ‘n seeskilpad nie endemies nie? (1) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________ 

 

13. Dink jy mense moet toegelaat word om skilpaaie as troeteldiere aan te hou of nie? 

Verduidelik jou antwoord volledig.        (2) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

 



WEEK 2 Visuele teks  17 AUGUSTUS 2020 

 

 

 

1. Wat is die tema van hierdie strokiesprent?  

 
2.  Waarom lyk die planeet so moeg en ongelukkig? Verduidelik.  

 
3. Waarna verwys die swart wolke in die strokiesprent?  

 
4. Wat bedoel die planeet wanneer hy sê dat “daar sowaar nou genoeg van julle en te min van 

my is”?  

 

 



 

 

5. Hoe verstaan jy die begrip “etiket”? Is dit goeie of slegte maniere? 

6. Wat gebeur in elke prent? 

7. Watter prente is ‘n voorbeeldvan goeie etiket? 

8. Watter van die prente is voorbeelde van swak/slegte etiket? 

9. Is etiket nog belangrik in ons lewens? Hoekom sê jy so? 

10. Dink jy dit is reg dat seuns opstaan en hullesitplekke vir ‘n vrou aanbied? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEEK 2 Instruksies  18 AUGUSTUS 2020 

Example:  

 Skryf nou jou eie instruksies oor hoe om die servet te vou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordeskat: 

Fold in half: Vou in die helfte 

Top corner: Boonste hoek 

Bottom corner: Onderste hoek 

Fold around: vou om  

Turn around: Draai om 

Right: regs 

Left: lings 



WEEK 2 Transaksionele Teks: Informele brief 19 AUGUSTUS 2020 

Dit is ’n brief wat aan ’n kennis / familielid / vriend / geliefde gekryf word om op ’n 

informele wyse te kommunkeer. Dit word ook geskryf om iemand in te lig of om 

vriendskappe te onderhou. 

 



Opdrag: 

 

Skryf ’n vriendskaplike brief van 140 tot 160 woorde oor EEN van die volgende 

onderwerpe. 

Beplan eers jou opstel en dui aan watter onderwerp jy kies. 

2.1 Skryf ’n brief aan jou beste vriend/vriendin waarin jy hom/haar vertel wat jy graag 

wil doen voor jy eendag doodgaan. 

OF 

2.2 Jou onderwyser by die skool pik op jou. Skryf ’n brief aan die onderwyser waarin 

jy 

hom/haar vertel hoe dit jou laat voel. 

OF 

2.3 Jou vriend/vriendin wat in Londen woon, kom die vakansie by jou kuier. Skryf ’n 

brief aan hom/haar waarin jy vertel wat julle alles die vakansie gaan doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEEK 2 Taalleer: Lees- en skryftekens  20 AUGUSTUS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 
; 

? 

! 

(“_”) 

Die punt  

Ons skryf ‘n punt aan 

die einde van ‘n sin 

en na die meeste 

afkortings 
Die komma  

Ons gebruik die 

komma: 

i. tussen twee of 

meer s.nwe. 

ii. tussen twee 

werkwoorde. 

iii. woorde wat ‘n 

persoon of 

onderwerp beskryf, 

staan gewoonlik 

tussen twee kommas. 

iv. tussen twee 

gesegdes. 

v. na ja en nee 

wanneer dit die 

eerste woord in ‘n sin 

is. 

vi. voor want en 

maar. 

vii. sinne of sinsdele 

wat ingelas word, 

staan tussen twee 

kommas. 

Die vraagteken  

Ons gebruik die 

vraagteken na ‘n 

vraagsin. 

Die uitroepteken  

Ons skryf ‘n 

uitroepteken na bevele, 

uitroepe en na woorde 

of sinne wat iemand se 

gevoel uitdruk. 

Die kommapunt 

 Voor dus, derhalwe, 

daarom, gevolglik, 

nogtans, tog, nietemin 

en inteendeel 

 Wanneer die 

voegwoorde want, en 

en maar weggelaat 

word. 

 om ’n redelik lang 

pouse in lang volsinne 

aan te dui 

 

 

Die dubbelpunt  

Die dubbelpunt dui aan 

dat iets volg. 

Voor woorde wat in die 

direkte rede aangehaal 

word 

 Wanneer ons ‘n hele 

reeks dinge opnoem 

Die aanhalingstekens   

Die direkte woorde van 

mense of aanhalings uit 

boeke, tydskrifte, ens. word 

tussen aanhalingstekens 

geskryf. 

, 

Die Ellipsis 

 Om spanning te bou 

 Om aan te toon dat ’n sin 

onvoltooid is of te wys dat 

die voorafgaande woorde 

nie gebruik is nie 

 Word gebruik om 

aanhalings te verkort 

 Om ’n leser oor te laat om 

vir homself of haarself te 

besluit  

LEESTEKENS 

… 



é, ó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘  è, ò 

 

^ 

Die Gravisteken 

 Die gravis word net in 4 kort 

Afrikaanse woorde gebruik. Dè; hè; 

nè; appèl  

o Dè, hier is jou selfoon. D 

o it is mos joune, nè?  

o Die atleet het appèl 

aangeteken en nou moet 

hulle weer hardloop.  

o Hè, wat sê jy nou?   

 Dit kom ook by sommige 

leenwoorde voor soos bv. My 

suster se baba bly in ‘n crèche 

terwyl sy werk.  

 Dit word ook by sommige eiename 

gebruik. Bv. Michèlle, Eugène 

Die Deelteken 

 Dui die begin van ‘n nuwe 

lettergreep aan. 

Geëet 

LW- ge-eet 

 

 
Daar is geen 

deelteken nie. 

Die Kappie 

 Dui lang uitgerekte vokaal 

in ‘n oop lettergreep aan. 

 
Affêre, brûe, wîe, ens. 

NIE: perde, vlermuis, 

ens. 

Afkappingsteken 

Meervoude en verkleining 

van woorde wat eindig op I, 

o, u en beklemtoonde a. 

Bv. Skadu’s, foto’tjie 

Persoonsname wat eindig 

op e, s, x,z, maar word nie 

uitgespreek nie. 

Du Preez’s, Marais’s 

Aanduidingdat ‘n klank 

weggelaat is. Bv.g’n – geen 

Meervoud en verkleining 

van letters, syfers en 

getalle. 

Bv. 3’tjie 

 

Die akuut  

  Die akuut word net op klinkers 

geplaas – nooit op medeklinkers 

nie.  

 Hierdie teken word in sekere name 

en vanne gebruik: Cronjé, Esmé, 

Grové  

  Dit word ook gebruik om klem aan 

te dui:  

Jy moet hiérdie een koop, nie 

daardie een nie.  

Wees áltyd versigtig as jy met skerp 

voorwerpe werk. 

 Ek hét dit gedoen!! 



Aktiwiteit 1: 

 Gebruik die bostaande inligting en maak die skryf- en leestekenfoute in die 

volgende sinne reg: 

 

 

1. ek wil by my ouma-hulle gaan kuier maar my suster wil by die huis bly 
2. ons moet vir pa ’n kaartjie maak vir vadersdag 
3. ma wat eet ons vir aandete 
4. susan sê erika het nie haar huiswerk gedoen nie juffrou 
5. nicholas jy behoort jou te skaam 
6. ek het nou genoeg gehad skree die kwaai juffrou 
7. ek wil my ma bederf met ’n geskenkbewys van woolworths 
8. dokter de wet vra waar is mnr johan van der merwe se verslag 

 

SKRYF die onderstaande paragraaf oor en maak spelfoute, lees- en  skryftekenfoute 

reg. 

 

leerder koop prinses Die leerders van die rustige voorstedelike skool Wildedrome primer het amper 

n toeval gekry oor die koninklike aankondiging wat verlede week tydens hul wiskundeles gemaak is 

dit wil voorkom asof n onverwagte besoeker op dinsdag 2 Julie net toe die leerders die wonderlike 

wereld van maaltafels wou betree, aan die Graad 4 klas se deur geklop het mev goedoen het haar 

interessante les onderbreek en sonder om te dink die deur oopgemaak vir n howeling met n 

pofferige broek n veer in sy hoed en n trompetterende gevolg. 

 



 

WEEK 2 Taalleer:Meervoude en Verkleining  20 AUGUSTUS 2020 

 

MEERVOUDE EN 

 MEER: MORE 

 So we make more. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERKLEINWOORDE 

KLEIN: SMALL 

     Woorde vir klein goedjies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ktiwiteit 1: Maak gebruik van meervoud en verkleiningsrëels en voltooi die blokkiesraaisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AF: 

1. Groot slang, klein ———- (10) 
3. Gesin se meervoud 
5. Graf se verkleining (7) 
6. Boor se meervoud (4) 
7. As se verkleining (5) 
9. Ogie se meervoud (5) 
12. Akkedis se meervoud (9) 
13. Rak se meervoud (5) 
14. Sy klere was die — modder (3) 
15. Been se verkleining (8) 
17. Roos se verkleining (5) 
19. Eeu se meervoud (4) 
22. Baal se meervoud (4) 
23. Naat se meervoud (4) 
25. Ons staan in — 
wanneer die skoolklok lui (3) 
26. Hulle klim graag bome (3) 
28. Pasop, hulle steek seer (3) 
30. Oog se meervoud (2) 
31. Soom se meervoud (4) 
36. Erf se verkleining (5) 
37. Prei se meervoud (5) 

DWARS: 

1. Groot skaap, klein —— (6) 
2. Som se meervoud (5) 
4. Engel se meervoud (6) 
6. Vee die vloer met die klein enetjie (8) 
8. Saag se verkleining (5) 
10. Kinkel se meervoud (7) 
11. Bok se meervoud (5) 
16. Bus se meervoud (5) 
17. Rower se meervoud (6) 
18. Pak die klein enetjie vir oorslaap (6) 
20. Eier se meervoud (5) 
21. Koning van die oerwoud se meervoud (5) 
22. Been se meervoud (4) 
24. Saad se meervoud (4) 
27. Peer se meervoud (4) 
29. Ma se suster se seun (verkleining) (5) 
32. Daar is 4 van hulle op die stoof (5) 
33. Geheim se meervoud (7) 
34. Groep se verkleining (7) 

 



WEEK 2 Taalleer: Woordvorming en Sinne  21 AUGUSTUS 

2020 

 

Look at the following notes on tipes of sentances and answer the questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 1: 

Watter soort sin is elk van die volgende? 

1. Maak die boot stewig vas aan die kaai. 
2. Swem jy graag in die see? 
3. Kaapstad is ’n pragtige stad. 
4. Moenie die arme robbe seermaak nie! 
5. Walvisse en dolfyne is soogdiere. 
6. Gee vir die kat ook ’n stukkie snoek! 
7. Sjoe, die suidoos waai sterk! 
8. Was jy al in Gansbaai? 
9. Hoeveel klipvisse het julle gevang? 



Oefening 2 

Verander die vraagsinne na bevele. 

1. Kan jy die koerant lees? 
2. Het jy die koerant gekoop? 
3. Sal jy vir my die boek aangee, asseblief? 
4. Het jy vir die kat ’n stukkie vis gegee? 
5. Swem jy graag in die see? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


