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Naam:  __________________  

Skool:____________________  

Onderwyser: ______________ 

Afrikaans Eerste Addisionele 

Taal 

Graad 6 

Kwartaal 1:  Week 9 & 10 

Informele aktiwiteite 
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Luister vir begrip 

Jou onderwyser gaan vir jou ‘n gedig “Sit dit af!” lees. Luister goed na die gedig en 

beantwoord die vrae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesels in groepe: 

• Die gedig se titel is ‘n instruksie. 
 Watter werkwoord gee die opdrag? 
 Waarna verwys “dit” in die titel? 

• Kyk na die prentjies. Waaroor dink jy gaan die gedig? 

Luisterproses: 

• Jou onderwyser gaan eers die gedig lees terwyl jy net luister. 

• Dan gaan die onderwyser die vrae saam met jou lees en dit verduidelik. 

• Jy gaan dan weer na die gedig luister.  Jy mag antwoorde neerskryf. 

• Jy gaan die antwoorde in jou werkboek skryf. 

 

 

 

 

 

 

Onthou om 
die ligte af 

te sit 

Sit af as jy dit nie gebruik nie! 
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1. Met watter woord rym die woord “waarde”? 

2. In die gedig word twee opdragte gegee.  Skryf die opdragte neer. 

3. Waarna verwys “gekrokte aarde”. 

 A. Ons vernietig die aarde deur te mors. 

 B. Die aarde breek uitmekaar. 

 C. Die aarde is in gips. 

 D. Daar is ‘n aardbewing oppad. 

4. Wat beteken dit as ‘n noodklok lui? 

5. Die eerste en die laaste strofe is dieselfde. 

 5.1 Waarom word dit herhaal? 

 5.2 Wat dink jy wil die digter hê ons moet onthou? 

6. Vir wie dink jy het die digter die gedig geskryf?  Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

7. Wat is die boodskap wat die digter wil uitdra? 
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Taalspeletjie 

In die letterraaisel is agt van die tien woorde weggesteek.  Elke woord het met 
elektrisiteit te doen.  Omkring die woorde of skryf dit in jou werkboek neer. 

 

 

 

 

 

 

Verduidelik in woorde: Beskryf die 

woorde uit die letterraaisel saam met 

jou onderwyser en klasmaats.  

Beskryf hoe lyk die voorwerp en sê 

waarvoor dit gebruik word. 

 

z f o z x r c n a y 

l i g p a r a d i o 

e z j m q s d o d p 

b b w o y s k a s t 

a v e r w a r m e r 

s t r y k y s t e r 

c t e l e v i s i e 

o b d r m g d x y a 

d s w x g e i s e r 

k e t e l j j c m h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geiser,  yskas, 
verwarmer, lig,strykyster, 
ketel, televisie, stoof, 
radio, CD-speler 
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Lees en dra ‘n gedig voor 

Sit dit af! 
Sit af! Sit af!                                                                                                                                                     
Sit al jou ligte af!                                                                                                                                  
Prop uit! Prop uit!                                                                                                                            
Prop elke muurprop uit! 

Wat is dan die waarde                                                                                                                           
van die gekrokte aarde? 

Die noodklok lui!                                                                                                                                          
Kom saam met my                                                                                                                          
En…                                                                          

 Sit af! Sit af!                                                                                                                                   
Prop uit! Prop uit!                                                                                                                                  
Prop elke muurprop uit! 
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Lees die gedig en beantwoord die vrae 

Miskien                                         Tersia Parsons                                                     
1   
2    
3    
4 

5     
6     
7     
8   

9   
10  
11   
12 

13   
14   
15   
16 

Miskien is daar ‘n skat                          
begrawe in ons tuin,                              
in die park oorkant die pad                      
‘n vergete ou goudmyn. 

Miskien is daar ‘n spook                       
wat wegkruip in my kas                          
(dalk selfs ‘n monster ook                    
om die spokie op te pas). 

Miskien is daar kabouters                    
wat Pa se sleutels steel.                      
En feëtjies wat soos skelm stouterds,                   
die hele rooftog reël.                    

Miskien kom daar eendag                     
koeldrank so tip-tip uit die kraan,                       
en dalk sal ek een nag                          
in tjoklitmodder staan.                    

 

Aangepas en verwerk uit: Nuwe Kinderverseboek 

 

1. Wat is die titel van die gedig? (1) 

2. Watter woord in strofe 4 beteken dieselfde as die titel?  

 A. daar  

 B. miskien  

 C. dalk  

 D. staan (1) 
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3. Wat is die naam van die digter? (1) 

4. Waar is daar moontlik ‘n goudmyn?  

 A. In die park oorkant die pad  

 B. In die tuin  

 C. In my kas  

 D. By die feetjies (1) 

5. Skryf woorde uit die gedig neer wat met die volgende woorde rym:  

 5.1 tuin (1) 

 5.2 spook (1) 

 5.3 kraan (1) 

6. Skryf die vergelyking wat in versreël 11 voorkom neer en onderstreep 
die woord wat aandui dat ‘n vergelyking is. 

(1) 

7. ____________ word met _______________ vergelyk. (2) 

8. Waarvan is “wat die hele rooftog reël” ‘n voorbeeld?  

 A. Assonansie  

 B. Vergelyking  

 C. Alliterasie  

 D. Personifikasie (1) 

9. Skryf ‘n voorbeeld neer van klanknabootsing wat in versreël 14 
voorkom. 

   
(1) 

10. Dink jy dat die karakter in die gedig baie van soetgoed hou?  Gee ‘n 
rede vir jou antwoord. 

     
(1) 

11. Waarom dink jy sê die karakter dat daar “kabouters” is wat sy pa se 
sleutels steel? 

     
(1) 

12. Hoe sal jy voel as jy dink dat daar ‘n spook en ‘n monster in jou kas is? 
Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

(1) 

[15] 
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Beskryf ‘n voorwerp 

Kies vyf van die voorwerpe wat in die letterraaisel voorkom om te beskryf. Gebruik 

die volgende raamwerk om jou beskrywing te gee. 

• Skryf die naam van die voorwerp. 

• Beskryf hoe die voorwerp lyk. 

• Sê waarvoor die voorwerp gebruik word. 
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Taalstukture & -konvensies 

Samestellings 

‘n Samestelling is ‘n woord wat uit twee woorde bestaan wat saamgesit word om ‘n 

nuwe woord te maak. 

 

 

   

          mielie  +   land  =  mielieland     plaas    +      huis  =   plaashuis 

Voltooi die volgende samestellings: 

1. pad + stal 

2. sink +  gat 

3. huis + hulp 

4. teer + straat 

5. stof +  wolk 

6. mier + hoop 

7. paleis + partytjie 

8. skool + skoene 

9. boom + wortels 

10 klas + maats 

 

 

 

 

 

 
 

  


