
Hoëfrekwensiewoorde 

speel vriend help 
andervriendelik vervoer 
reis vakansie warm koud 
reën wind groei versorg 
tuin drink eet kry koud 
veilig gevaarlik gesond 
motor sakkie ongesond spoel 
uitlaat baie hoë allerlei 
bietjie 
Woordeskat 

Piesangs appels vleis 
hoender eiers brood pap 
melk suiker botter konfyt 
aartappels tamaties 
boontjies wortels kool 
spinasie lekkers sjokolade 

 

 

Gesondheid 
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Ons hou 
“gesondheidsdag” in 
die klas. Juffrou 
laat ons allerlei 
gesonde kos na die 
klas bring. Ons moet 
self gesonde kos 
maak. 

 

Juffrou is baie trots 
op ons almal. Alles 
is weer skoon en 
netjies. Ons almal 
eet pouse baie 
lekker. 

     



Nobo het alweer nie 
geluister nie. Sy 
bring lekkers en 
sjokolade. Sy dink 
dit is gesond, maar 
dit is nie. 

 

                                                       

Daar is net ‘n 
primusstoof as ons 
iets wil warm maak. 
Ons moet alles wat 
ons benodig self 
bring. Ons moet baie 
veilig werk met die 
messe. 

 
                 



Susan maak n 
vrugteslaai. Sy sny 
piesangs en appels in 
klein blokkies. Sy 
gooi dit in ‘n bak en 
strooi bietjie suiker 
oor. 

     

 
 

Ek maak ‘n konfyt 
toebroodjie. Ek smeer 
botter en dan konfyt 
op die snytjie brood. 
Ek sit dit op mekaar 
om ‘n toebroodjie te 
maak. 

    

 



Neo maak lekker 
mieliepap. Sy kook 
dit totdat dit gaar 
is. Sy gooi melk en 
‘n lepeltjie suiker 
oor. 

 

Piet maak ‘n 
hoenderslaai. Sy ma 
het reeds vir hom die 
hoender gaar gemaak 
by die huis. Hy sny 
dit in repies en gooi 
oor die tamaties,uie, 
komkommer en kaas wat 
hy klaar gesny het.  

 



Kitso maak ‘n 
heerlike 
eiertoebroodjie. 
Nadat sy die eier in 
n potjie met water op 
die primusstoof 
gekook het, sny sy 
dit in skyfies. Sy 
sit dit op snytjies 
brood wat met botter 
gesmeer is..  

       

Naadir maak 
groentesop. Hy kook 
aartappels,boontjies,
wortels,kool en 
blokkies vleis baie 
lank op die 
primusstoof. Toe dit 
gaar is gooi hy 
speserye by en maak 
alles fyn.               

 
 


