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Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Leerderboek: Kwartaal 2 

Informele aktiwiteite:  Week 1 & 2 
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Vertel eie nuus / eie ervaring 

Gesels in klasverband saam met jou onderwyser                                                   

en maats: 

• Het jy al iemand gehelp? 
• Wat het jy gedoen?  
• Moes iemand jou / jou ouers al help? 

 

Luisterbegrip 

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

Onthou hoe jy moet luister: 

• Jou onderwyser gaan vir jou ‘n storie lees.  Jy moet net luister. 

• Jou onderwyser gaan die vrae met jou bespreek. 

• Hierna gaan die onderwyser weer die storie lees. 

• Beantwoord die vrae. 

 

Die volgende woordverklarings gaan jou help om die storie beter te verstaan. 

Woordverklarings 

ubuntu:  ’n Zulu woord wat beteken om om te gee vir ander mense 

soldate (soldiers) mense wat in ‘n oorlog (war) veg 

regerings (governments): die mense wat oor ‘n land regeer (gesag oor ‘n land 
het) 

embleem (emblem): kenteken, simbool 

gelyk behandel (to be treated equally): om almal dieselfde te behandel 

gewond (wounded): seergekry, raakgeskiet 

organisasie (orginisation)  ’n groep wat dieselfde doel (aim) het  

hulpeloos (helpless) kan nie iets vir jouself doen nie 
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1. Luister na die opskrif. Waaroor gaan die storie? 

Die …  en … 

 

(2) 

2. Hoeveel jaar gelede is die organisasie gestig?  

 A. 40 000 jaar gelede  

 B. 200 jaar gelede  

 C. 50 jaar gelede  

 D. 150 jaar gelede (1) 

3. Wat beteken ubuntu? (1) 

4. In watter land het die man mense gehelp?  

 A. Rooi Kruis  

 B. Italië  

 C. Organisasie  

 D. Oorlog (1) 

5. Hoe lyk die vlag van die Rooi Kruis?  

 A. ‘n Wit vlag met ‘n rooi kruis  

 B. ‘n Rooi vlag met ‘n wit kruis  

 C. ‘n Geel vlag met ‘n rooi kruis  

 D. ‘n Swart slag met ‘n rooi kruis (1) 

6. Sê of die volgende stelling waar of onwaar is en gee ‘n rede vir jou 

antwoord. 

Die stigter van die Rooi Kruis het nie van mense gehou nie. 

… , want hy het mense wat in die oorlog seergekry het … 
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(1) 

7.  Wat het Dunant gedoen om die soldate te help?       

Hy het vir hulle … gegee en hulle …                                      

   

(2) 

8. Wat was die eerste ding wat die man gedoen nadat hy die soldate 

gehelp het? 

 

 A. Al die lande besoek  

 B. Die vrouens geroep  

 C. ‘n Boek geskryf  

 D. Die organisasie gestig (1) 

9. Wat is ‘n oorlog?  

 A. As mense seerkry  

 B. Wanneer mense met geweld teen mekaar baklei  

 C. Wanneer jy mense wat seergekry het help  

 D. ‘n Organisasie wat lief is vir almal (1) 

10. Noem twee tipes mense vir wie die Rooi Kruis help? 

Mense wat … en … is. 

 

(2) 

11. Waarom het Dunant gesê dat die vrouens alle mense gelyk moet 
behandel?    

Hy was … vir alle mense. 

 

(1) 

12. Dink jy dat die Rooi Kruis ‘n goeie organisasie is?  Gee ‘n rede vir jou 
antwoord. 

 

(1) 

[15] 
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Lees die gedig saam met jou onderwyser en dra dit voor. 

Trekker ry  

My pappa het ‘n trekker,                                    
hy dink sowaar dis syne.                                   
Maar as niemand kyk, klim ek op                             
en dan’s daai trekker myne.                               

Wroem-wroem brul my trekker,                       
ek ploeg die hele plaas.                                   

Honde, skape, perde, beeste                           
gee pad voor die geraas.                                    
Op my trekke is ek die man                                    
wat álles op die plaas kan doen,                              
van skape skeer tot koring sny,                       
druiwe pars en die bakkie ry. 

Mamma kom en tel my af,                                  
sy vee my mondjie skoon.                                  
‘n Man wat eendag boer wil word,                      
mag maar soms daarvan droom.                                   

 

 

Reageer op instruksies. 

Kyk na die gedig op die vorige bladsy. 

1. Skryf die naam van die gedig neer. 

2. Tel die woorde in versreël 3 en skryf die antwoord neer. 

3. Skryf die werkwoorde in strofe 2 neer. 
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Taalspeletjie 

Gesels in klasverband met jou onderwyser en maats. 

• Hoeveel vensters / stoele /                                                                  

leerders is daar in die klas? 

• Wie sit agter in die klas? 

• Wie sit langs jou? 

• Watter kleur is sy / haar hare? 

 

Lees ‘n storie 

Lees die storie en beantwoord die vrae. 

Die koning se ring 

Eenmaal was daar ‘n koning.  Hy het ‘n ring gehad.                                              

Die ring het hom die magtigste koning in Afrika                                               

gemaak.  

As hy die ring dra, kan niks of niemand hom seermaak nie.  Wanneer hy bad, haal 

hy die ring af en steek dit goed weg. 

Eendag klim hy uit die bad uit.  Hy skree: “Ek kry nie die ring nie.  My ring is weg! 

My krag is weg. Nou is ek swak!” Skielik wonder hy bang: “Wie het my ring 

gesteel?”  

Hy gaan dadelik na sy vriend Zafusa toe. Zafusa is oud, maar hy is baie slim. Die 

koning vertel vir Zafusa wat gebeur het.  Zafusa sê: “Ons sal die ring kry. Die dief 

is naby.” 
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Die ou man dink aan ‘n slim plan.  Hy gee vir elkeen in die dorp ‘n stok wat ewe 

lank is en sê: “Die dief wat die ring gesteel het se stok sal vannag twee vingers 

langer word.” 

 

Die volgende oggend meet die koning en Zafusa 

almal se stokke.  Net een man se stok is twee 

vingers korter.  

Zafusa sê: “Dit is die dief! Vang hom!” 

Die arme dief is so bang. Hy gee dadelik die ring 

vir die koning en sê: “Ek is jammer, o Koning, ek 

sal dit nooit weer doen nie!” 

Die koning sê: “Ek moet jou straf. Jy het my ring 

gesteel en jou stok afgekap. Jy moet van nou af 

elke dag hout kap.” 

 

Later sê die koning vir Zafusa: “Baie dankie, Zafusa, jy is so slim.  Hoe het jou plan 

gewerk? 

Zafusa glimlag: “Die dief het gedink sy stok sal twee vingers langer word, toe kap 

hy in die nag sy stok twee vingers korter.  Hy was baie dom, want ‘n stok kan nie 

regtig langer word nie.” 

 

1. Kyk na die titel en die prentjie. Waaroor dink jy gaan die storie?  

‘n … en ‘n ... 

 

(2) 

Omkring die letter van die regte antwoord. 

2. Wat beteken dit, volgens die storie, dat hy die magstigste koning is?  

 A. Hy het baie krag.  

 B. Hy is baie slim.  

 C. Hy is baie slim.  
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 D. Hy is baie ryk. (1) 

 

 

 

3. Wie is die twee hoofkarakters van die storie?  

 A. Die koning en die dief  

 B. Die dief en Zafusa  

 C.  Die koning en Zafusa  

 D. Die koning en die mense in die dorp (1) 

4. Waar speel die storie af?  

 A. In ‘n groot stad in Afrika  

 B. Op ‘n plaas in Afrika  

 C. In ‘n dorp in Afrika  

 D. In die koning se paleis (1) 

5. Wat het die koning met die ring gedoen wanneer hy bad? 

Hy het die ring … en … 

     

(2) 

6. Is dit reg dat dief gestraf moes word? Gee ‘n rede vir jou antwoord.                                (1) 

7. Wat was sy straf? (1) 

8. Dink jy dat die dief die koning se ring sou dra? Motiveer jou antwoord. (1) 

9. Waarom moes al die stokke ewe lank wees?  

Sodat Zafusa kon sien wie se stok die volgende dag … was. 

       

(1) 

10. Waarom dink jy het die man die ring gesteel? (1) 

11. Waarom het die koning die ring afgehaal wanneer hy gaan bad het? (1) 
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12. Dink jy dat die koning die regte ding gedoen het toe hy vir Zafusa gaan 

raad vra het?  Motiveer jou antwoord. 

(1) 

13. Wanneer kan ‘n stok langer word? 

Wanneer die stok deel van ‘n … is kan hy groei. 

(1) 

14. Dink jy die dief sal weer iets steel?  Motiveer jou antwoord. (1) 

15. Dink jy dat die koning en Zafusa na die voorval beter vriende was? 

Motiveer jou antwoord. 

(1) 

16. Hoe dink jy het die dief dit reggekry om die ring te steel? (1) 

17. Watter straf sou jy vir die dief gegee het as jy die koning was? (1) 

18. Hoe dink jy het die ander mense in die dorp teenoor die dief gevoel? (1) 

19. Som die storie in 7 hoofpunte op. Gebruik die sleutelwoorde om jou te 

help. 

 

koning gesteel Zafusa stokke twee vingers volgende dag straf 

 

Lees ‘n boekresensie 

‘n Boekresensie is ‘n gedeelte wat deur iemand geskryf word om ‘n boek te 

adverteer.  Die resensie sê meer oor die boek en lesers kan besluit of hulle van 

die boek sal hou. 

 

Skrywer:  Fabi Santigo                             
Vertaal deur: Jaco Jacobs                  
Uitgewers: Lapa  

 

Kerneels die kameelperd tel ‘n boek in die veld 

op.  Hy is baie opgewonde en hy kan nie wag 

om te begin lees nie. Sy dieremaats is 
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nuuskierig en hulle wil almal vir hom vertel hoe 

hy moet lees. 

 

 

Kerneels besluit dat hy die boek saam met sy maats sal lees, maar hy gaan dit op 

sý manier lees. 

Dis MY boek is geskryf vir jong lesers van drie jaar en ouer. Die boek bestaan uit 

32 bladsye en het oulike prente wat die by die storie pas. 

 

Beantwoord die vrae in groepsverband. Skryf die antwoorde in jou werkboek. 

1. Wat staan heel bo-aan die resensie? 

2. Watter inligting verskyn net na die opskrif? 

3. Watter inligting word oor die inhoud van die boek gegee? 

4. Watter inligting word oor die voorkoms van die boek gegee? 

5. Het die resensie jou gehelp om te besluit of jy van die boek sal hou? 

 

Skryf en aanbied 

Jou onderwyser gaan vir jou die storie van die has en die skilpad lees. Julle gaan 

die storie in klasverband oorskryf.   

Die haas en die skilpad 

 

 

 Paragraaf 1 

• Waar speel jou storie af? 
• Wie is die karakters? 

 
___________________  
 
___________________   
 
___________________ 
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Paragraaf 2 

Paragraaf 3 

• Hoe het die storie 
geëindig?   

____________________  

____________________  

____________________ 
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Skryf ‘n resensie 

Skryf nou ‘n resensie oor die storie van die haas en die skilpad.  Gebruik die 

raam om jou te help.  Teken die buiteblad van die boek sodat die lesers kan sien 

hoe die boek lyk. 

 

_________________________________ 

Skrywer:  _________________________ 

 Uitgewers: _______________________ 

 

Die verhaal gaan oor _________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

Die boek is geskryf vir jong lesers van _____________________ jaar oud. Die  

boek bestaan uit ___________bladsye en het ___________________________  

________________________________________________________________ 
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Taalstukture & -konvensies: Bywoorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vra die volgende vrae om die bywoord te bepaal: 

• Waar? 
• Wanneer? 
• Hoe? 
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Skryf die bywoorde in die volgende sinne: 

1. Ek vee vinning my mond af. (hoe?) 

2. Die koning steek die ring goed weg. (hoe?) 

3. Die oggend meet die koning almal se stokke. (wanneer?) 

4. Jy moet mense gelyk behandel. (hoe?) 

5. Daar staan die dief. (waar?) 

6. Die dief kap nou hout. (wanneer?) 

7. Die koning kry sy ring nêrens nie. (waar?) 

8. Die dief het groot geskrik. (hoe?) 

9. Die seun ry lekker op die trekker. (hoe?) 

10. Skilpad loop laag op die grond. (waar?) 

11. Haas spring dadelik op. (wanneer?) 

12. Skilpad loop stadig. (hoe?) 

 


