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Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Leerderboek: Kwartaal 2 

Informele aktiwiteite:  Week 3 & 4 
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Luister en praat                        

Jou onderwyser gaan vir jou ‘n storie lees.   

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 weerverslag lees. 

• Beantwoord die vrae. 

 

 

 

 

  

 

Omkring die letter van die regte antwoord. 

1. Vir wie vertel Oupa die storie?  

 A. kinders  

 B. vrou  

 C. kleinkinders  

 D. vriend (1) 

2. Wat is die hoofgedagte van die storie?  

 A. Oupa se jeugjare en sy ouers  

 B. Die bakstene waarmee hulle gebou het.  

 C. Die grasdakke van die huise.  

 D. Die huise waarin Oupa gebly het. (1) 
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3. Hoe oud was Oupa?  

 A. 105  

 B. 100  

 C. 106  

 D. 107 (1) 

4. Van hoeveel huise vertel Oupa?  

 A. 4  

 B. 3  

 C. 2  

 D. 1 (1) 

Beantwoord die volgende vrae.  Laat die woorde in die woordblok jou help.  

sink modder kerse 

beesmis gras lampe 

5. Waarmee was die eerste huis gebou? Noem drie dinge. (3) 

6. Waarmee het Oupa-hulle lig gemaak? Noem twee dinge. (2) 

7. Van wat was die dak van Oupa en Ouma se huis gemaak? (1) 

 

Stel ‘n tabel op 

Kies ‘n skuiling of ‘n huis.  Gesels saam met jou onderwyser en klasmaats.  Voltooi 
‘n tabel oor die eienskappe, goeie punte en swak punte van die woning. 

 

 Tipe huis/skuiling: Strooihut 

Eienskappe van die huis Goeie punte van die huis Swak punte van die huis 

Een vertrek van strooi 
gemaak 

Redelik warm Donker 
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Lees die gedig saam met jou onderwyser en dra dit voor. 

Die jakkals en die gansie  

Die jakkals nooi vir gansie:                              

“Kom eet vanaand by my.                             

Daar’s heerlike ou kossies                                 

en uitjies uit die vlei!”     

“Nee, dankie,” sê gansie.                                  

“Al staan jy op jou kop;                                     

sal ek nie kom nie,                                     

want jy eet my verseker op!”                                                         

 

 

Aangepas uit D.J. Opperman se Nuwe kleuterversboek 
 

Reageer fisies op instruksies. 

Kyk na die gedig “Die jakkals en die gansie”.  Voer die volgende instruksies uit. 

• Tel die woorde in versreël 1. Skryf dit neer.  

• Skryf die woord wat eerste in versreël 2 staan neer. 

• Skryf die woord wat twee keer in versreël 7 gebruik word neer. 

• Skryf die woord in versreël 4 wat met “my” rym. 

• Skryf die woord in versreël 3 neer wat die teenoorgestelde beteken as 

“slegte”.  
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Taalspeletjie 

Jou onderwyser gaan vir jou ‘n beskrywing van ‘n voorwerp lees.  Kyk of jy kan 

raai wat die voorwerp is. 

Bespreek daarna die vrae mondeling saam met jou onderwyser en klasmaats. 

 

Hardoplees 

Lees die volgende storie hardop. 

Die hond en die haas  

Hond het eendag saam met sy baas gaan stap. 
Terwyl hulle so stap, snuffel die hond rond.  
Skielik sien hy ‘n haas wat onder ‘n bos 
wegkruip.   

 

Die haas reageer soos blits en hardloop weg.  Die hond laat ook nie op hom wag  
nie en sit die haas agterna.  Die haas hordloop draaie en spring so vinning van 
links na regs dat die hond hom nie kon inhaal nie.  Later gee die hond moed op 
en hardloop terug na sy baas toe. 

“Agge nee man! Jy stel my regtig teleur.  Jy is baie stadig” sê sy baas. 
“Hoekom het jy nie die lekker vet haas gevang nie?”  

Hond laat sy baas klaar praat voordat hy hom antwoord.   

“Dit is alles baie waar, Baas,” antwoord die hond. “Die probleem is net dat ons 
motivering nie dieselfde was nie.  Ek moes hardloop om vir jou ‘n lekker stukkie 
vleis te bring, terwyl die haas moes hardloop om sy lewe te red.”  
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Skryf en aanbied 

Wanneer jy iets of iemand beskryf, moet die persoon wat dit lees ‘n prentjie 

daarvan in sy kop kan sien. Gebruik bywoorde en byvoeglike naamwoorde om die 

prentjie duidelik te skets, byvoorbeeld: Ons bly in ‘n groot, stewige huis wat van 

bruin stene gebou is. 

Betrek soveel as moontlik van jou sintuie. Sê wat jy hoor, sien, proe, ruik en voel. 

 

 

 

 

 

 

 

Beskryf ‘n huis of skuiling                       

Kyk na die ses verskillende skuilings in die diagram.  Kies een en beskryf dit in ‘n 

paragraaf van 8 tot 10 sinne. 

Gebruik die volgende raamwerk: 

• Waar gaan jy die skuiling vind? 

• Hoe lyk die skuiling? 

• Waarvan word die skuiling gebou? 
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• Hoe veilig is die skuiling? 

 

 

 

 

Taalstukture & -konvensies: Selfstandige naamwoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skryf die selfstandige naamwoorde in die volgende sinne neer: 

1. Die regering regeer oor die land. 

2. Soldate veg in die oorlog. 
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3. Die man het vrouens uit die dorp geroep. 

4. Die koning dra ‘n ring. 

5. Sy vriend gee vir almal ‘n stok. 

6. Die dief word gestraf. 

7. Die grot is donker. 

8. Die huis is gereiflik. 

9. Die strooihut is klein. 

10. Die rooihuidtent is klein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skryf die byvoeglike naamwoorde in die volgende sinne neer: 

1. Die slim regering regeer oor die mooi land. 

2. Dapper soldate veg in die wrede oorlog. 

3. Die dapper man het flukse vrouens uit die groot dorp geroep. 

4. Die magtige koning dra ‘n mooi ring. 

5. Sy wyse vriend gee vir almal ‘n lang stok. 
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6. Die skelm dief word gestraf. 

7. Die primitiewe grot is donker. 

8. Die luukse huis is gereiflik. 

9. Die donker strooihut is klein. 

10. Die outydse rooihuidtent is klein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltooi die volgende internsiewe vorme: 

1. Baie donker is … 

 

2. Baie klein is … 
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3. Baie blou is … 

 

4. Baie wit is ... 

 

5. Baie warm is … 

 

 

 

 

 


