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Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Leerderboek: Kwartaal 2 

Informele aktiwiteite:  Week 5 & 6 
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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 storie lees. 

• Beantwoord die vrae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skryf die letter van die regte antwoord in jou werkboek neer. 

1. Wie het besluit dat die mense nie meer aan die sirkusvertonings kan 
deelneem nie? 

 

 A. die nar  

 B. die baas  

 C. die harlekyn  

 D. die hanswors (1) 

2. Waar het die drie grapmakers grootgeword?  

 A. in hospitale  

 B. in hul ouers se huise  

 C. in die sirkus  
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 D. in ‘n groot stad (1) 

3. Wat beteken dit as jou moed tot in jou skoene sak?  

 A. jy is sonder hoop  

 B. jy is baie bly  

 C. jy is bang  

 D. jy is siek (1) 

4. Wie was die man met die wit jas?  

 A. ‘n pasiënt  

 B. ‘n dokter  

 C. ‘n hanswors  

 D. ‘n harlekyn (1) 

5. Wat is ‘n grapjas?  

 A. Iemand wat ander mense kwaad maak.  

 B. Iemand wat in hospitale werk.  

 C. Iemand wat in die sirkus werk.  

 D. Iemand wat ander mense laat lag. (1) 

6. Skryf die name van die grapmakers neer.  

 6.1 … die nar (1) 

 6.2 … Harlekyn (1) 

 6.3 … Hanswors (1) 

7. Wat het hulle gedoen as ‘n kind in die hospitaal verjaar het? 

Hulle het ‘n … gehou en die kinders laat skater van die … 

 

(2) 

8. Waarom dink jy het hulle stadig deur die dorp gestap? (1) 

9. Dink jy dit is lekker om in ‘n hospitaal te wees. Gee ‘n rede vir jou 
antwoord. 

     
(1) 

10. Dink jy dat die grapmakers  goeie werk gedoen het.  Gee ‘n rede vir jou 
antwoord. 

(1) 
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Voltooi die diagram 

Teken die diagram in jou werkboek en stel die storie van die harlekyn, hanswors 
en nar in die diagram voor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Sirkus: Nar, harlekyn en hanswors werk daar

Wat het eerste gebeur? Wat het daarna gebeur? Wat het laaste gebeur?

 



Afrikaans EAT Graad 5: Kwartaal 2 week 5 & 6:  Leerders                                                                           5 
 

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

Mense  

Sommige mense is groot en strek,               
hulle kan seker baie goed werk.  

Ander mense moet goeie brille dra,                      
dan sien hulle beter, jy kan hul maar vra.  

My sterk nefie is besonder fiks                            
en skrik natuurlik ook vir niks.                     

My mooi niggie het die pragtigste hare,              
maar soms is sy so deur die blare.  

My pa raak soms kwaai                                 
as ek te veel lawaai.                                      

Ek hou van sing en speel en skop en swaai,    
totdat my kop en maag begin draai.                 

 

 

Taalspeletjie 

Skryf vyf selfstandige naamwoorde uit die gedig. Die woorde moet met 

die letter begin wat in die eerste blokkie staan.  Skryf ‘n byvoeglike 

naamwoord uit die gedig wat die selfstandige naamwoord beskryf. 

 

1. n s.nw b.nw s.nw  b.nw 

2. br  s.nw b.nw 

3. h  s.nw  b.nw 

4. me  s.nw b.nw  b.nw 
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Lees en kyk                     

Lees die storie en beantwoord die vrae. 

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.”  

 

 

1. Kyk na die opskrif en die prente. Waaroor gaan die storie? 

Dit gaan oor ‘n …en ‘n … 

 
(2) 

2. Wie is die hoofkarakters in die storie? (2) 

3. Watter rede gee die baas dat die haas vir sy hond kon weghardloop?  

 A. Die haas is te stadig  

 B. Die hond is te stadig  

 C. Die bosse is te dig  

 D. Die haas is te klein (1) 
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4. Watter woorde uit die storie beteken dieselfde as: Die hond jaag die 
haas. 

 

 A. “laat nie op hom wag nie.”  

 B. “het saam met sy baas gaan stap.”  

 C. “laat sy baas eers klaar praat.”  

 D. “sit die haas agterna” (1) 

5. Watter woorde uit die storie beteken dieselfde as: Die hond se baas 
wou die haas eet. 

 

 A. “lekker vet haas vir my gevang.”  

 B. “Agge nee man!.”  

 C. “jy is baie stadig.”  

 D. “jy stel my teleur” (1) 

6. Waarom dink jy het die haas weggekom? (1) 

7.  Dink jy dit is ‘n ware storie? Gee ‘n rede vir jou antwoord. (1) 

8. Sal jy graag wil hê dat jou hond ‘n haas moet vang? Gee ‘n rede vir jou 

antwoord. 

 

9. Rangskik die volgende sinne in die regte volgorde soos dit in die storie 

gebeur het. 

• Hond sien ‘n haas wat onder ‘n bos wegkruip. 

• Haas hardloop en spring vining van links na regs. 

• Hond sit die haas agterna. 

• Hond kon nie die haas vang nie. 

• Hond en sy baas het gaan stap. 

 

 

 

 
 

(5) 

  [15] 
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Skryf en aanbied 

Skryf ‘n storie                      

Jy is Haas. Die hond het jou gejaag omdat sy baas jou wou eet. Skryf ‘n storie om 

te vertel wat gebeur het.  Jou storie mag nie minder as 100 woorde wees nie. Jou 

storie moet uit die volgende bestaan:  

• ‘n Kort inleiding. 

• 1 - 2 paragrawe waarin jy vertel wat gebeur het. 

• ‘n Kort slotparagraaf. 

Gaan soos volg te werk: 

Stap 1: Voltooi die kopkaart saam met jou onderwyser en klasmaats. 

Stap 2:  Gebruik die woorde in die woordblok om jou te help. 

Stap 3: Skryf jou storie netjies in jou werkboek. 

‘n baie warm dag hoor ‘n geritsel en gesnuif skrik my yskoud 

lê tjoepstil hardloop heen en weer kruip weg 

Die dag toe hond my gejaag het 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 1:  Inleiding 

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

 

 

 

 

Paragraaf 2:  Gebeure 

• Hoe het jy gevoel? 
• Waarheen was jy oppad? 
• Wat het skielik gebeur? 
 

 

 

 

 

Paragraaf 3:  Gebeure 

• Wat het die hond gedoen? 
• Hoe het jy die hond 

afgeskud? 
 

 

 

 

 

Paragraaf 4:  Slot 

• Wat het aan die einde 
gebeur? 
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Taalstukture & -konvensies:  

Voornaamwoorde 

Voornaamwoorde staan in die plek van die 
selfstandige naamwoord, byvoorbeeld: Dit is die 
seun se boek. Dit is sy boek.                                  
Ek/hy/sy/hulle ons het ‘n boek.                                                 
Dit is my/sy/haar/jou boek.                                                                                                       
Die boek is myne/syne/hare.                                                                                      
Dit is hulle/ons/julle boek.                                          
Jy moet vinnig stap.                                                                                    

 

Onderstreep die voornaamwoorde in elke sin. 

1. Ek stap na my huis toe. 

2. Hy het ‘n boek. Dit is sy boek. Die boek is syne. 

3. Sy het ‘n rok aan. Dit is haar rok. Die rok is hare. 

4. Hulle het vir ons kos gegee. 

5. Ek het ‘n fiets. Dit is my fiets.  

6. Daardie pen is myne. 

7. Jy moet jou werk doen. 

8. Julle moet betyds by die skool wees. 

9. Sy het haar boek by die huis vergeet. 

10. Hy het sy baadjie by my vergeet. 
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Voorsetsels 

‘n Voorsetsel (preposition) dui aan waar iets of iemand is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skryf  die voorsetsels in die volgende sinne neer: 
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1. Die hanswors is tussen die kinders. 

2. Die dokter hardloop buite in die straat. 

3. Die harlekyn dans bo-op die tafel. 

4. Die nar staan regs van die harlekyn. 

5. Die haas kruip onder die bos weg. 

6. My niggie staan agter my nefie. 

7. Haas hardloop en spring van links na regs. 

8. Die haas hardloop voor die hond. 

9. Hulle hou partytjie binne-in die hospitaal. 

10. Die bondel ballonne is bo die hanswors se kop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skryf die volgende syfers as telwoorde. 

1. 9 

2. 20 

3. 33 

4. 100 
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5. 4de 

6. 12de 

7. 1ste 

8. 20ste 

  

 

Taalstruktuur en -konvensies 

1  
2  
3  
4   

5  
6  

7  
8  
9  
10 
11  
12   

13 
14 
15 
16 

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

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

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

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

 

1. Selfstandige en byvoeglike naamwoorde:  

 1.1 Skryf twee selfstandige naamwoorde en twee byvoeglike 

naamwoorde wat in versreël 9 voorkom neer. 

Selfstandige naamwoorde: _______________ ______________   
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Byvoeglike  naamwoorde:  _______________ ______________ (4) 

 1.2 Skryf twee selfstandige naamwoorde en twee byvoeglike 

naamwoorde wat in versreël 12 voorkom neer. 

Selfstandige naamwoorde: _______________ ______________   

Byvoeglike  naamwoorde:  _______________ ______________ 

 

 

 

(4) 

2. Kyk na die vetgedrukte, onderstreepte werkwoorde in die gedig 

Watter bywoord sê iets meer oor die werkwoord. 

 

 2.1 ploeg  (1) 

 2.2 geraas  (1) 

3. Skryf die telwoord wat in versreël 1 voorkom neer. (1) 

4. Skryf die intensiewe vorme wat in die volgende versreëls voorkom 
neer. 

 

 4.1 versreël 1 (1) 

 4.2 versreël 11 (1) 

5. Skryf twee voornaamwoorde uit versreël 2 neer. 

__________________________  ____________________________ 

 

(2) 

[15] 

 


