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Luister en praat 

Luister na die storie wat jou onderwyser vir jou gaan lees en beantwoord die vrae. 

 

 

 

 

 

 

1. Hoeveel karakters is in die storie? 

Een / twee /drie / vier 

 

(1) 

2. Wie is die hoofkarakters? (2) 

3. Waar speel die verhaal af? 

In ‘n huis / op ‘n berg / in die bos / by die see. 

 

(1) 

.4. Voltooi die volgende sinne.  Gebruik die woorde in die blok om jou te 

help. 

 

 wind se asem op was. die grootste en sterkste is. gesing  

 kyk wie die sterkste is. het warm gekry en sy 

baadjie uitgetrek. 

“Kom ons kyk.”  

 Wind en Son het gestry oor wie… 

Wind het gesê dat hulle moet… 

Son het geantwoord:… 

Wind het eers… 

Son het gewag totdat… 

Die man… 

 

 
 

(6) 

6. Wie het die kompetisie gewen?  Gee ‘n rede vir jou antwoord. (2) 
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Rolspel 

• Werk in groepe. 

• Rolspel die verhaal of enige ander verhaal. 

• Julle kan selfs soos die karakters aantrek. 

 

Lees die gedig saam met jou onderwyser. Spreek woorde korrek uit. 

Wie  wen? 

Sjoe, maar hy stry:                                                                                           
“Ek is die grootste!”                                                                                           
“Ek is die strekste!”                                                                                          
en ‘n arme man ly. 

Die wind sing.                                                                                                    
Die wind fluit.                                                                                                     
Die wind huil,                                                                                                     
en ‘n arme man ly. 

Die son is stil.                                                                                                   
Die son skyn.                                                                                                      
Die son word snikheet.                                                                                       
en hitte het die man beet. 
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Taalspeletjie 

Kies die afkorting in kolom B wat by die woord in kolom A pas. 

 Kolom A                                             
Woord 

Kolom B                                            
Afkorting 

1. tuberkulose nr. 

2. kilogram TV 

3. nommer bl. 

4. bladsy TB 

5. televisie kg 

 

Gee en volg eenvoudige instruksies 

Luister na die instruksies wat jou onderwyser vir jou gaan gee en doen dit in jou 

werkboek. 

 

Hervertel eie nuus 

Vertel vir jou onderwyser en klasmaats van: 

• ‘n keer wat jy baie warm gekry het. 

• ‘n keer wat die wind erg gewaai het. 
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Lees & kyk 

Lees die storie saam met jou onderwyser. 

Son en Wind daag mekaar 

Son en wind was in ‘n kompetisie met mekaar.  Hulle het gestry oor wie die sterkte 

is. 

“Ek is die grootste en sterkste” sê Wind, “want ek kan waai waar ek wil.” 

Son het net geglimlag: “Dis wat jy dink, ek is baie sterker as jy!” 

“Ons sal maar moet kyk wie die sterkste is,” sê Wind.  “Sien jy daardie man wat is 

teen die berg prober uitklim?  Ek sal eerste sy dik baadjie van sy lyf afkry.” 

“Son glimlag net en sê: “Kom ons kyk, probeer jy eerste, dan sal ek probeer.” 

Wind sing eers, dan fluit hy en begin suis en suis, raas en raas en waai en waai.  

“Hoee, hoee, hoee” huil wind. Die man hou sy baadjie styf vas en skuil agter ‘n 

rots om van wind af weg te kom. Naderhand raak wind se asem op en hy gaan lê.  

“Goed, nou is dit my beurt,” sê Son.  Son bly tjoepstil, maar word al warmer en 

warmer.  Hy skyn skerp op die aarde neer.  Die man kry later só warm dat hy sy 

mus afhaal en sy handsoeke en baadjie uittrek.  

Son het net geglimlag en niks verder gesê nie. 

Die storie is ‘n dialoog.  ‘n Dialoog is wanneer twee of meer karakters met 
mekaar praat. ‘n Karakter se woorde word tussen aanhalingstekens (“…”) 
geskryf. 
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Lees ‘n dagboekinskrywing 

Lees die volgende dagboekinskrywing saam met jou                              
onderwyser: 

10 Februarie 2018 

Ek kan dit nie doen nie.  Ek sal nooit voor die hele klas kan praat nie.  Juffrou 
het gesê dat ons more ‘n konsert in die klas moet opvoer.  Ek is so bang om dit 
te doen, ek voel eintlik naar.  My ma sal my nooit glo as ek sê ek is siek nie. Ek 
wens ek kon so goed soos Thebo praat.  Ek weet almal gaan vir my lag. Dalk 
moet ek ‘n stupid liedjie sing.  Dan kan almal my maar spot en klaarkry. 

11 Februarie 2018 

O, ek was toe verniet bang.  Ek kon dit nie glo toe almal in die klas die snaakse 
woorde van die liedjie geniet het nie. Hulle het saamgeklap en niemand het vir 
my gelag nie.  Ek kan dit nou nog nie glo dat Thebo dit ook geniet het nie.  
Volgende keer gaan ek nie bang wees nie.  Nou weet ek, ek kan. 

 

Gesels saam met jou maats en onderwyser: 

• Wat dink jy het in die verlede (past) met die persoon wat die 

dagboekinskrywing gemaak het gebeur? 

• Waar dink jy het die persoon die dagboekinskrywing gemaak? 

• Hoe dink jy lyk die karakters? 

 

Bespreek die volgende vrae saam met jou klasmaats en onderwyser en skryf die 

antwoorde in jou werkboek: 

1. Hoe het die karakter op 10 Februarie gevoel?  

2. Het die karakter later anders gevoel?  Gee ‘n rede vir jou antwoord.  

3. Dink jy die dagboekskrywer is ‘n seun of ‘n meisie? Hoekom sê jy so?  

Wat dink jy sal sy / haar naam wees? 
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4. Kies die woorde wat die karakter beskryf:  selfversekerd / onseker / 

boelie / saggeaard / bang / dapper. 

 

5. Het die storie ‘n goeie einde?  Gee ‘n rede vir jou antwoord.  

6. Het jy ook al soos die karakter gevoel?  Waarom het jy so gevoel?  

 

Skryf ‘n boodskap 

Skryf ‘n boodskap aan die karakter wat die dagboekinskrywing gemaak het. Jou 

boodskap moet die volgende insluit: 

• Persoon vir wie die boodskap is. 

• Hoe jy oor die inskrywing van 10 Februarie voel. 

• Hoe jy oor die inskrywing van 11 Februarie voel. 

• Wat jy by die persoon geleer het. 

• Jou naam 

 

Vir wie is die boodskap:  

Boodskap  

 

 

 

 

 

 

Jou naam:  

[12] 

 



Afrikaans 1AT Graad 5: Kwartaal 1 week 5 & 6:  Leerders                                                                           8 
 

Taalstukture & -konvensies 

Werkwoord (verb) 

 

Dit is die woordsoort wat wys wat iemand doen.             
Lees die volgende werkwoorde. 

eet sit skop ry 

Skryf die werkwoorde in die volgende sinne neer. 

1. Hy lees ‘n storie. 

2. Sy skryf ‘n boodskap. 

3. Die dokter ondersoek my. 

4. Die son skyn warm.  

5. Die wind waai. 

6. Son en Wind stry elke dag. 

7. Thandi wen die kompetisie. 

8. Ek vertel ‘n storie. 

9. Son glimlag vir Wind. 

10. Ek sal nie voor die hele klas kan praat nie. 

 

 

 
   


