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Luister en praat                       

Die volgende prente gaan vir jou verduidelik hoe iets gemaak word. Bespreek die 

volgende vrae met jou onderwyser en maats. 

• Wat word in die prente voorgestel?  Hoekom sê jy so? 

• Bespreek wat jy in elke prentjie sien en wat gedoen word. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• 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. 
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Kies die regte antwoorde uit die woordblok en skryf dit in jou werkboek.   

nat meule winter vuur seemanne 

versadig Mexiko huishouding trekker stroper 

groot ploeg meel reisigers groei 

1. Van watter land af kom mielies oorspronklik? (1) 

2. Hoe het mieliesade oor die wêreld heen versprei?                                  

Deur… en … 

     

(2) 

3. Mielies word in … lande met ‘n … wat ‘n … trek gesaai. (3) 

4. Mielies word in die … met ‘n … gestroop. (2) 

5. Mielies word by ‘n … tot ‘n … gemaal. (2) 

6. Mielies word as die stapelvoedsel van Suid-Afrika beskou, omdat 

byna elke … mieliemeel gebruik. 

(1) 

7. Die grootste voordeel van mieliepap is dat dit mense lank … hou. (1) 

8. Braaivleis is vleis wat op ‘n … gebraai word (1) 

9. Wanneer die sade ontkiem begin dit te … (1) 

10. Watter woord beteken dieselfde as reuse? (1) 

  [15] 

 

Vertel oor 

Vertel die verhaal van mieliepit tot mieliepap in klasverband oor.  Vertel ook hoe jy 

graag jou mieliepap eet. 
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Gee en volg instruksies 

Kyk na die volgende prente wat verduidelik hoe om mieliepap te maak.  Gesels in 

klasverband en gee instruksies van hoe om dit te maak.  Skryf die instruksies in 

jou werkboek. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Taalspeletjie 

Kyk na die instruksies wat jy in jou                                                              

werkboek neergeskryf het oor hoe                                                                            

om mieliepap te maak. 

• Omkring al die werkwoorde wat                                                                       

in die instruksies voorkom.  

• Waar in die instruksie staan die                                                                       

werkwoord? 
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Lees en dra ‘n gedig voor 

ubuntu  

ubuntu klink so lekker                                                                                     
amper eetbaar soos ‘n toffie                                                        
of ‘n drinkding soet soos koffie                                                          
maar sou ons dit kon uitrek soos ‘n rekker?                                                               
sou ons dit kon benut as ‘n kombers?                                                                   
sou iemand daarmee kon lig maak soos ‘n kers?                                      
sou ons iemand se pyn kon streel?                                                                         
of sommer net met ander kon deel?                                            
sou ons kom omgee vir mekaar?                                            
sou ons opeens humeure kon bedaar?                                                       
sou ons oorloë kon beëindig?                                                                     
en bose plekke daarmee heilig?                                                                         
wat beteken ubuntu rêrig?                                                        
en hoe sou ons dit kon gebruik?                               
as niemand ons kan inlig nie?                                          
soveel tale, maar nooit genoeg woorde nie                                                  
maar ons kort nog almal die taal van die hart.                               

 

 Vonkvers 
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Lees ‘n storie 

Lees die storie en beantwoord die vrae. 

Pappa se plan 

Pappa en die kinders sit by die kombuistafel en                                                          

koffie drink.“ Kinders, ek het julle hulp nodig om                                                          

Mamma se verjaardag Saterdag spesiaal te maak”. 

Thadi en Stephan is dadelik vuur en vlam. “Kom 

ons braai vleis, maak mieliepap met sous en ‘n 

lekker slaai.”             

“Dit is ‘n uitstekende idee!” lag Pappa. “Besluit julle 

solank wat ons alles nodig het. Onthou, dit is ons 

geheim!” 

Thandi en Stephan begin ‘n lysie maak van alles 

wat nodig is. Hulle besluit om skaapvleis en wors 

te kry om te braai.  Hulle gaan mieliepap met 

tamatie en uiesous maak.  Hulle het tamaties, 

slaaiblare, komkommer en pynappel vir die 

mengelslaai nodig. 

 

Thandi en Stephan gaan saam met Pappa dorp toe om alles te kry wat hulle nodig 

het.  Hulle besluit om mooi blomme te kry om die tafel te versier.  Hulle koop ‘n 

heerlike sjokoladekoek vir nagereg.  Thandi stel voor dat hulle vir mamma ‘n lekker 

warm japon en sagte pantoffels vir die winter koop. 

Almal is baie opgewonde en hulle kan nie wag vir Saterdag nie.  Dit gaan ‘n lekker 

verrassing vir Mamma wees. 
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Beantwoord die vrae skriftelik in jou werkboek.  

1. Kyk na die titel en die prentjies. Waaroor dink jy gaan die storie?  (3) 

2. Op watter dag van die week verjaar hulle ma? (1) 

Omkring die letter van die regte antwoord. 

3. Wat beteken dit om iets vir iemand spesiaal te maak?  

 A. Om iets vir iemand te koop.  

 B. Om iets vir iemand te vertel.  

 C. Om iets vir iemand baie lekker te maak.  

 D. Om vir iemand ‘n guns te vra. (1) 

4. Waar speel die storie af?  

 A. In ‘n kombuis  

 B. In ‘n winkel  

 C. In ‘n dorp  

 D. In ‘n kombuis en ‘n winkel (1) 

5. Noem die drie hoofkarakters in die storie (3) 

6. Wat beteken dit as iets ‘n geheim is?                                (1) 

7. Wat is ‘n ander woord vir “alles wat nodig is”? (1) 

8. Noem twee kossoorte wat hulle vir hulle se ma se verjaardag wou 

maak. 

(2) 

9. Hoeveel goed het hulle nodig om die mengelslaai te maak? (1) 

10. Wat se versierings het hulle vir die tafel gekry?  (1) 

11. Wanneer eet ‘n mens nagereg? (1) 

12. Watter geskenk het hulle vir hulle ma gekoop? (2) 

13. Dink jy dat hulle ma van die geskenk sal hou?  Gee ‘n rede vir jou 
antwoord. 

(1) 
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14. Sal jy van ‘n verrassingspartytjie hou?  Gee ‘n rede vir jou antwoord. (1) 

 

Skryf en aanbied 

Jy en jou maats beplan ‘n verrassingspartytjie vir een van julle vriende. Skryf ‘n 

storie van 150 woorde en vertel wat julle alles beplan. Jou storie moet uit die 

volgende bestaan: 

• ’n Kort inleiding. 

• 3 paragrawe waarin jy vertel wat julle beplan. 

• ‘n Kort slotparagraaf. 

‘n Verrassingspartytjie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 1:  Inleiding 

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

 

 

 

 

Paragraaf 2:  Gebeure 

• Wanneer verjaar die maat? 
• Waar wil julle dit hou? 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 3:  Gebeure 

• Wat se kos gaan julle eet?  
• Wat gaan julle nodig hê? 

 
 

 

 

 

 

Paragraaf 4:  Gebeure 

• Waar gaan julle dit kry? 
• Wat se geskenk gaan julle 

koop? 
 

 

 

 

 

Paragraaf 5:  Slot 

• Hoe voel julle oor die 
partytjie? 
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Taalstukture & -konvensies: Bywoorde 

‘n Bywoord beskryf die werkwoord:                                                      

Die seun hardloop vining/soggens/buite. 

Bywoord van tyd sê vir ons wanneer iets gebeur,                                 

byvoorbeeld: daagliks, dadelik 

Bywoord van wyse sê vir ons hoe iets gebeur, byvoorbeeld vining, 

stadig. 

Bywoord van plek sê vir ons waar iets gebeur, byvoorbeeld: buite, 

binne, daar. 

Sê watter tipe bywoorde die onderstreepte woorde is.  Skryf die antwoorde in jou 
werkboek. 

1. Mense gebruik daagliks mieliemeel in hul huise. 

2. Die mielies word geleidelik ryp. 

3. Die son skyn buite. 

4. Die mielies word deeglik gemaal. 

5. Jy moet die mieliepap versigtig roer. 

6. Pappa en die kinders is nou in die winkel. 

7. Hy teken pragtig. 

8. Ons stap vinnig. 

9. Soms doen ek nie my huiswerk nie. 

10. My vriend verjaar vandag. 

11. Die musiek speel hard. 

12. My ma kom my later haal. 

 

 


