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Inhoudsopgawe 

1. Week 1 en 2:  Plaasdiere      Bl.  3 – 9 

     “aa” klank 

2. Week 3 en 4:  Seediere      Bl.  10 – 15 

     “ee” klank 

3. Week 5 en 6:  Wilde diere     Bl.  16 – 20 

     “oo” klank 

4. Week 7 en 8:  Ons gaan dieretuin toe.   Bl.  21 – 26 

     “uu” klank 
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Week 1 en 2:  Plaasdiere 

Aktiwiteit 1: Luister en Praat. 

A. Kyk na die prent hier onder en kyk of jy kan raai waaroor die storie 

gaan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees die flitskaarte saam met jou onderwyser elke dag.  
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B. Kyk of jy die prentkaarte kan identifiseer wat jou onderwyser vir jou 

gaan wys. 

 

 

 

Haan Hen Perd 

 

 

      Koei 

Skaap Vark Haas Donkie 

Boerbok 

 

Die plaas Plaasdiere 
      Eend 

 

Aktiwiteit 2:  Lees en kyk. 

A. Plak die paragraaf oor “barnyard” in  jou klaswerkboek.   

B. Lees die paragraaf in jou groep. 

Otis is ‘n Koei wat baie van sing en speel hou.  Hy help Ben die geel bul, Etta die 

hoender hen, Duke die groot hond en Peck die hoender haan om die blaas te red 

nadat een van hulle vriende dood is. 
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Aktiwiteit 3:  Skryf en aanbied. 

Gebruik die paragraaf in aktiwiteit 2 om die volgende vra te beantwoord. 

A. Sê of die volgende stellings waar of onwaar is. 

1. Otis hou daarvan om te speel en te sing.  ________________ 

2. Ben is ‘n oranje bul.      ________________ 

3. Etta is ‘n hoender hen.     ________________ 

4. Duke is ‘n klein hond.     ________________ 

5. Peck is ‘n hoender haan.     ________________ 

B. Skryf die name van die karakters by die prentjie. 

   O__________s 

         P__________ 

 

           D_______ 

  F________y           

 

 P___k 

            P_____ 
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C. Herskryf die volgende sinne in die korrekte volgorde in jou 

klaswerkboek. 

a) Hy hou baie van sing en dans. 

b) Tweede help hy vir Etta die hoender hen. 

c) Otis is ‘n koei. 

d) Laaste help hy vir Duke die groot hond en Peck die hoender haan om die 

baas te red. 

e) Eerste help hy vir Ben die geel bul. 

f) Een van hulle vriende gaan dood. 

___________________________________________________________ 

Aktiwiteit 4:       Taalstrukture en konvensies. 

A. Telbare naamwoorde: 

Een twee drie vier vyf ses sewe agt nege en tien is telbare naamwoorde.  

Kyk of jy die telbare naamwoorde vir die syfers hier onder kan neerskryf in jou 

klaswerkboek. 

a) 22  b) 17  c) 35  d) 48  e) 56 

B. Selfstandige naamwoorde: 

Selfstandige naamwoorde is woorde wat op hulle eie iets beteken.  Dit is 

gewoonlik name van mense, diere en plekke. 

Skryf al die selfstandige naamwoorde wat jy in die storie kan kry in jou 

klaswerk boek neer. 
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Formele Assessering 1 :  Luister en Praat. 

A. Lees die storie “Op die plaas”  saam met jou onderwyser.  Lees die 

storie twee keer daarna self deur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mien bly saam haar ma, Tannie Dot en haar boetie Piet op die plaas.  

Sy het baie werkies waarmee sy haar ma help.  Haar ma gaan oes die 

groente en vrugte op die lande.  Mien moet vroeg oggend die eiers 

gaan haal en die koei melk.  Elke aand gaan gooi tannie Dot die groente 

skille vir die varke.  Mien gooi dan mielie putte vir die hoenders en 

eende en gee vir die koei gras om te eet.  Haar boetie Piet moet die 

groente plant en die lande ploeg en water gee.  Hy ry elke dag op die 

trekker.  Mien en Piet bly baie lekker op die plaas saam met hulle ma. 
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B. Beantwoord die volgende vrae oor die storie.     (5) 

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

 _____________________________________________________ 

2. Noem die karakters.          (3) 

 _______________________  __________________________ 

    ___________________________ 

3. Wat doen haar boetie Piet?            (3) 

 Piet moet die _________ plant en die lande _____________ en 

______________ gee. 

4. Wat oes tannie Dot op die lande?        (2) 

 ____________________   _________________________ 

5. Wat gooi Mien vir die hoenders en wat gee sy vir die koei om te eet? (2) 

 ____________________   _________________________ 

C. Is die volgende stellings waar of vals? W vir waar en V vir vals. (5) 

1. Mien en Piet bly saam hulle ma op die plaas.    __________ 

2. Oom Daan ry op die trekker.      __________ 

3. Mien gaan haal die eiers elke oggend.     __________ 

4. Piet gooi vir die hoenders pitte.      __________ 

5. Tannie Dot gooi skille vir die varke.     __________ 
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D. Herskryf die storie in die korrekte volgorde deur die sinne te nommer 

van 1 tot 5.           (5) 

a) Mien moet vroeg oggend die eiers gaan haal en die koei melk.  ______ 

b) Mien en Piet bly saam hulle ma op die plaas.     ______ 

c) Elke aand gaan gooi tannie Dot die groente skille vir die varke. ______ 

d) Piet ry elke dag op die trekker.       ______ 

e) Mien en Piet bly baie lekker op die plaas saam met hul ma.  ______ 

 

 

 

 

 

Totaal:   /20 
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Aktiwiteit 5:  Lees en kyk 

Lees die volgende gedig.  Skryf dit in jou klaswerkboek.   

Op die plaas. 

Mien en piet bly op die plaas 

Daar is altyd ‘n groot geraas. 

As Piet op die trekker ry  

Moet Mien by die plaas huis bly. 

Tannie Dot werk van vroeg tot laat. 

Saam met haar hoenders sal sy gaan slaap. 

Sy is baie lief vir die diere om haar. 

Sy werk hard, dis so waar. 

Die diere op die plaas hou baie van water 

Dit laat Mien en Piet lekker skater 

Dis lekker, die lewe op die plaas. 

Die diere is Mien en Piet se beste maats. 

 

1. Onderstreep die “aa” klanke in die gedig. 

2. Skryf die woorde oor in jou klaswerkboek. 

3.  Maak ‘n sin met elke “aa” woord, wat jy neergeskryf het. 
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Lees en klank die woorde saam met jou onderwyseres.   

Die “aa” klank 

slaap      skaap 

maak      saak 

slaag      maag 

laag      saag 

maan      baan 

skaam     haan 

plaas      kaas 

klaar      blaar 

staar      vaar 

haar      daar 
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Aktiwiteit 6 :  Skryf en aanbied. 

A. Teken die kopkaard oor die storie “Onder die see” in jou klaswerkboek 

en vul dit in? 

   Karakters       Verskillende diere 

 

 

 

 

 

       

 

 

Op die plaas 

 

 

 

Waarvoor is Mien verantwoordelik?   Waarvoor is Piet verantwoordelik? 

  

 

 

 

 

 

 

 



Kwartaal 2 Afrikaans EAT bl. 13 

  

Aktiwiteit 7: Taalstrukture en konvensies. 

A. Telbare en selfstandige naamwoorde 

Trek die blok oor in jou klaswerkboek.  Sit die volgende woorde in die 

korrekte kolom. 

 

Telbare naamwoorde Selfstandige naamwoorde 

  

  

  

  

 

B. Skryf die telbare naamwoorde vir die volgende diere. 

a) Een hond    = Twee ________ 

b) Een Perd    = Twee _________ 

c) Een Koei   = Twee _________ 

d) Een eend   = Twee _________ 

e) Een hoender  = Twee _________ 

 

 

 

 

 

 

Tien   hond   een-honderd   koei  vark   hoender  vier    ses-en-twintig    
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Week 3 en 4:  Seediere 

Aktiwiteit 8:  Luister en Praat 

A. Kyk of jy die prentkaarte kan identifiseer wat jou onderwyser vir jou 

gaan wys. 

Lees die flitskaarte saam met jou onderwyser elke dag.  

Haai Vis Jellievis Seester 

Seekat Seeperdjie Seeskilpad Dolfyn 

Seeleeu Walvis  
 

B. Kyk na die titel van die storie.   

 

 

 

1. Waaroor dink jy gaan die storie? 

2. Watter tipe diere dink jy bly onder die see? 
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Formele Assessering 3: Lees en kyk. 

Lees die artikel “Onder die see” vir jou onderwyser. 

Nemo en Dory  het baie avonture onder die see.  Hulle gaan baie op 

uitstappie op hulle onderwyser se rug.  Mnr. Pylstert sê hulle is sy 

nuuskierigste leerders in die klas.  Baie keer gaan swem Nemo en Dory 

sommer onder op die bodem rond om te kyk wat hulle daar kan ontdek.  

Baie van hulle vriende het hulle daar ontmoet.  Nemo vertel dat hy 

soms met baie moeite vir Dory kry om saam te gaan.  Sy is vergeet 

baie en dan moet hy haar kalm hou.  Dory mag dalk vergeet, maar sy 

het baie kennis en in haar helder oomblikke onthou sy baie 

interessante dinge.  Nemo en Dory beplan ‘n reis deur die oseaan.  

Hulle sien uit daarna om baie vriende langs die pad te maak. 

Suzie Seester. 

Die Oseaan Nuus. 

 12 April 2019 
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Rubriek vir voorbereide hardoplees. 

 

Aktiwiteit 9:  Lees en kyk. 

A. Volg die volgende instruksies. 

1. Plak die artikel “Onder die see” in jou klaswerkboek. 

2.   Lees die artikel “Onder die see” weer saam met jou onderwyseres.   

 

Aktiwiteit 10: Skryf en aanbied. 

B. Beantwoord die volgende vrae oor die artikel. 

1. Oor wie gaan die artikel? 

2. Wie is Nemo se beste vriend? 

3. Wat beplan Nemo en Dory om te doen? 

4. Wie is Nemo en Dory se onderwyser? 

5. Waar het Nemo en Dory die meeste van hulle vriende ontmoet? 

Assessering vir voorbereide hardoplees. 

Leerder: ___________________                  Datum: __________________ 

Beskrywing van punt: 

3: Uitstekend             2:  Goed                     

1:  Redelik                   0: Geen poging 

Punte 

Kriteria: 3 2 1 0 

Deeglike voorbereiding.     

Klankherkenning en uitspraak.     

Vlotheid     

Gesigsuitdrukkings en lyftaal gepas / voldoende     

Toon begrip van geleesde teks     

Totaal:            /15     
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C. Klank en lees die volgende “ee” woorde saam met jou onderwyser. 

Die “ee” klank 

sleep      skeer 

meer      lees 

seer      veer 

beer      keer 

neer      peer 

seep      teen 

weer      bees 

eend      een 

eet      Peet 

2. Kies vyf “ee” woorde en skryf ‘n sin. 
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Aktiwiteit 11:  Taalstrukture en konvensies. 

A. Herskryf die volgende sinne deur hoofletters en leestekens in te vul. 

1. nemo en dory  het baie avonture onder die see  

2. hulle gaan baie op uitstappie op hulle onderwyser se rug 

3. mnr  pylstert sê hulle is sy nuuskierigste leerders in die klas 

4. baie keer gaan swem nemo en dory sommer onder op die bodem rond 

5. baie van hulle vriende het hulle daar ontmoet 

6. nemo en dory bly in ‘n huis in koraal rif  

7. dory vergeet altyd hulle adres. 
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Aktiwiteit 12: Luister en Praat. 

A. Kyk na die volgende kaart van ‘n buurt.  Bespreek wat jy alles kan 

sien met jou onderwyser en klasmaats. 

  Stadsraad 

           

Hospitaal  Raad Straat 

               Supermark

  

Kerkstraat 

        skool 

 

 Hotel     Park straat 

 

 

 

 

Aktiwiteit 13:  Lees en kyk. 

A. Waarheen sal jy gaan as jy die volgende aanwysings gebruik vanaf die 

Stadsraad op die kaart? 

1. Ry verby die stadsraad in Raad straat, draai regs in blomme straat en dan 

weer regs in Parkstraat.  Wat sal aan jou linkerkant op die hoek wees? 

2. Hoe sal ek by die hospitaal uitkom van die parkie af. 

3. Verduidelik hoe jy by die supermark sal uitkom? 
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B. Herskryf die sinne in jou klaswerkboek en onderstreep die korrekte 

woorde in die sin. 

1. Die dokter is in (Kerk straat / Park straat) langs die flieks. 

2. Die hotel is langs die (Hospitaal / Parkie). 

3. Die Stadsraad is in (Blomme straat / Raad straat). 

4. Die skool is op die hoek van ( park straat en Blomme straat / Raad straat 

en Kerk straat). 

___________________________________________________________ 

Aktiwiteit 14:  Skryf en aanbied 

A. Herskryf die sinne in die verledetyd.  Onthou jou verledetyd sleutel 

woorde het, ge en was. 

1. Nemo smeek Dory om saam te gaan.   

2. Dory swem baie saam met Nemo op die bodem. 

3. Hulle gaan op ‘n reis deur die oseaan. 

4. Nemo is baie opgewonde. 

5. Dory is baie bang. 

6. Dit was ‘n groot avontuur. 
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Aktiwiteit 15:  Taalstrukture en Konvensies 

A. Voornaamwoorde 

Herskryf die volgende sinne deur die voornaamwoorde in die blok hier onder 

te gebruik. 

my myne ons ons s’n 

sy syne hulle hulle s’n 

haar hare julle julle s’n 

jou joune  

 

1. Ek het ‘n huis. =  Dit is _____ huis. = Die huis is ________. 

2. Hy het ‘n huis. = Dit is _____ huis. = Die huis is ________. 

3. Sy het ‘n huis.  =  Dit is _____ huis. = Die huis is ________. 

4. Jy het ‘n huis.  =  Dit is _____ huis. = Die huis is ________. 

5. Ons het ‘n huis. =  Dit is _____ huis. = Die huis is ________. 

6. Hulle het ‘n huis. =  Dit is _____ huis. = Die huis is ________. 

7. Julle het ‘n huis. =  Dit is _____ huis. = Die huis is ________. 
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Week 5 en 6:  Wilde diere. 

Aktiwiteit 16:  Luister en Praat 

A. Speel die verledetyd speletjie. 

1. Plak die speletjie in jou boek. 

2. Speel in groepe van vier. 

Reëls van die spel. 

1. Elke leerder in die groep kies die kleur sirkel waarmee hulle wil speel. 

2. Elkeen kry ‘n kans om die dobbelsteen te gooi, die een wat die hoogste 

getal gerol het begin. 

3. Die spel word kloksgewys gespeel. 

4. Wanneer jy op ‘n werkwoord of ‘n selfstandige naamwoord land moet jy ‘n 

sin daarmee maak in die verlede tyd.   

5. As jy reg antwoord bly jy in die spel. 

6. As jy verkeerd antwoord moet jy een blokkie terug skuif. 

7.  Die een wat eerste op die laaste blokkie land en reg antwoord, wen die 

spel. 

 

Het        ge         was 
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swem Dory eet 

vergeet huis lees 

soek gly winkels 

see sit staan 

speel leer moeg 
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Aktiwiteit 17: Lees en Kyk. 

A. Kyk of jy die prentkaarte kan identifiseer wat jou onderwyser vir jou 

gaan wys. 

Lees die flitskaarte saam met jou onderwyser elke dag.  

Olifant Renoster Leeu Buffel 

Luiperd Sebra 

Seekoei 

Springbok 

Koedoe 

Krokodil Kameelperd Gorilla 
  

 

 

B. Lees die volgende artikel oor wilde diere. 
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Renoster hou partytjie. 

Renoster het sy sewentiende verjaardag partytjie, Saterdag  die 

13de April, by die dam langs die groot kareebome gehou.  Almal 

behalwe Sebra en Seekoei was genooi.  Daar was heerlike groen gras 

en vars water by die partytjie en die Padda orkes het die beste 

musiek gespeel.   

Buffel het egter te veel maroela vrugte geëet en het egter die 

partytjie bederf toe hy Sebra en Seekoei onder een van die Maroela 

bome aan die ander kant van die dam gesien het.  Hy was so kwaad dat 

hy hulle bestorm het.  Arme Sebra en Seekoei het maar sleg daarvan 

af gekom. Hulle sterk tans aan in die wildediere afdeling van Vlakte 

hospitaal.  

Renoster was baie ongelukkig.  Krokodil se stert is erg beseer en 

Kameelperd se nek het seergekry.  Koedoe het een van sy horings 

verloor en Luiperd lê met ‘n beseerde poot op sy klip.  Leeu het vir 

Buffel daar weg gekry met Gorilla se hulp.  Olifant en Renoster is die 

enigste twee wat geen beserings opgedoen het nie. 

Wat ‘n partytjie! 

Elize Eekhoring 

Die Vlakte Nuus.  

17 April 2019  
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Formele Assessering 4:  Lees en kyk. 

A. Beantwoord die volgende vrae oor die artikel.              (20) 

1. Oor wie het die artikel gegaan?       (1) 

 ________________________________________________ 

2. Waaroor het die artikel gegaan?             (2)  

 ________________________________________________ 

3. Waar was die partytjie?              (2) 

 ________________________________________________ 

4. Wie het vir Buffel weggevat van die partytjie af?         (2) 

 ________________________________________________ 

5. Van watter vrugte het Buffel te veel geëet?          (1) 

 _______________________________________________ 

6. Wie was nie na die partytjie toe genooi nie?         (2) 

 ________________________________________________ 

7. Noem die karakters in die storie.          (10) 

 ______________________  ___________________ 

______________________  ___________________ 

______________________  ___________________ 

______________________  ___________________ 

______________________  ___________________ 

 

Totaal:   ___/20 
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Aktiwiteit 18:  Skryf en aanbied. 

A. Verledetyd. 

Herskryf die volgende sinne in die verledetyd. 

1. Renoster hou ‘n partytjie. 

2. Buffel is baie kwaad. 

3. Luiperd se poot is seer. 

4. Sebra en Seekoei is nie genooi nie. 

5. Buffel eet te veel maroela vrugte. 

B. ‘n Dagboek inskrywing. 

1. Maak ‘n kopkaart met jou onderwyser se hulp oor die gebeure in 

die artikel. 

2. Skryf jou eerste weergawe in jou klaswerkboek deur gebruik te 

maak van die templaat hier onder. 

3. Maak jou spelfoute en leesteken foute reg met ‘n potlood op jou 

eerste weergawe.  Jou onderwyser sal jou hiermee help.  

4. Skryf nou jou finale weergawe sonder enige spelfoute en 

leesteken foute in jou klaswerkboek.  Onthou om die templaat te 

gebruik. 
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Dagboek Inskrywing 

       Datum: ___________________ 

Liewe dagboek. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________(Wie en waar?) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________(Wat en hoekom?) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________(slot) 

Groete 

__________________ 
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Aktiwiteit 19:  Taalstrukture en Konvensies. 

Verledetyd. 

Kyk na die tabel hier onder.   

Verledetyd    Teenwoordigetyd        Toekomendetyd 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiseer die regte tyd waarin die volgende sinne geskryf is. 

1. Die Luiperd het ‘n bok gevang. 

2. Ek en my pa ry deur die wildtuin. 

3. Ons sal dieretuin toe gaan. 

4. Die leeu brul hard. 

5. Die seekoei het in die water gespeel. 

6. Ek sal ‘n kameelperd sien. 

7. Die Olifant is baie groot. 

8. Die Renoster sal die kar stormloop. 
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Formele Assessering 2:  Luister en praat. 

1. Lees die volgende paragraaf. 

Simba is ‘n baie gelukkige Leeu welpie.  Hy speel graag met sy rooi bal, maar wil 

nie altyd die bal met sy broers en susters deel nie.  Hulle kom nader om saam 

met hom te speel.  Hy grom so hard dat hulle eerder besluit om met iemand 

anders ta gaan speel.  Simba is baie ongelukkig.  Hy weet hy moes sy bal met sy 

broers en susters gedeel het, nou moet hy alleen speel.  Hy sit en huil ‘n rukkie 

alleen en besluit om sy broers en suster omverskoning te gaan vra.  Hy vertel 

hulle hoe jammer hy is.  Sy broers en susters besluit om hom te vergewe en 

hulle speel die res van die dag lekker saam met Simba se rooi bal. 

2. Kyk na die prente en hervertel die paragraaf deur na die prente te kyk.  

 1.         2. 

 

 

 

 

3.         4.  
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5.         6.  

 

 

 

 

Rubriek vir hervertelling 

 

Assessering vir hervertelling 

Leerder: ___________________                  Datum: __________________ 

Beskrywing van punt: 

4:  Uitstekend               3: Baie goed 

2:  Redelik                     1:  Nie op standaard      

0: Weier om deel te neem 

Punte 

Kriteria: 4 3 2 1 0 

Leerder kon storie in die korrekte orde oorvertel.      

Vertelling is interessant en met gevoel oorgedra      

Maak goeie oogkontak en vroetel nie.      

Uitspraak van woorde is korrek.      

Leerder praat duidelik, helder en hoorbaar.      

Totaal:            /20      
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Aktiwiteit 20:  Lees en kyk. 

A. Klank en lees die volgende “oo” woorde saam met jou onderwyser. 

Die “oo” klank 

groot      boot 

sloot      oos 

boom      oom 

droom     droog 

hoor      voor 

koor      boor 

noord      poot 

roos      toon 

foon      woon 
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B. Lees die paragraaf oor Simba saam met jou onderwyser en dan twee 

keer alleen. 

Simba is ‘n baie gelukkige Leeu welpie.  Hy speel graag met sy rooi bal, maar wil 

nie altyd die bal met sy broers en susters deel nie.  Hulle kom nader om saam 

met hom te speel.  Hy grom so hard dat hulle eerder besluit om met iemand 

anders ta gaan speel.  Simba is baie ongelukkig.  Hy weet hy moes sy bal met sy 

broers en susters gedeel het, nou moet hy alleen speel.  Hy sit en huil ‘n rukkie 

alleen en besluit om sy broers en suster omverskoning te gaan vra.  Hy vertel 

hulle hoe jammer hy is.  Sy broers en susters besluit om hom te vergewe en 

hulle speel die res van die dag lekker saam met Simba se rooi bal. 

C. Verdeel in groepe van vier en maak julle eie storie op oor die prente.  

Vertel julle storie vir die klas.  Elke leerder moet ‘n gedeelte van die 

storie vertel. 
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Aktiwiteit 21:  Skryf en aanbied. 

A. Skryf die volgende gedig oor wilde diere in jou klaswerkboek. 

In die Vlakte 

Daar is baie wilde diere 

Klein en groot 

Daar is baie wilde diere 

Op Noag se boot. 

 

Hulle almal woon saam 

In die boot se romp 

Helder skyn die maan  

Op die boot waar hulle woon. 

 

Almal wag geduldig en luister mooi 

Die duif bring terug ‘n blare tak  

Nie ‘n roos so rooi 

Die water het gesak. 

Al die wilde diere is baie bly 

Hulle het ‘n nuwe woning gekry. 

Die paddas sing so mooi in hul padda koor 

Die grond is nou droog en reg om op te woon. 

1. Onderstreep al die “oo” klanke. 

2. Kies vyf “oo” klanke en skryf ‘n sin met elk. 
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Aktiwiteit 22:  Taalstrukture en Konvensies. 

A. Teenoorgesteldes. 

1. Skryf die pare teenoorgesteldes bymekaar in jou klaswerkboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bv.  1.  Warm = koud. 

2. Voltooi die paragraaf deur die teenoorgesteldes van die woord in 

vetdruk uit die blok hier onder in die spasies in te vul. 

huil oud wit goud 

stout vuil hoog lig 

koud klein  

Skoon is nie ________ nie, lag is nie ________ nie.  Swart is nie 

________nie, swaar is nie _________ nie.  Soet is nie _________nie, 

jonk is nie _________ nie.  Laag is nie _________nie.  Silwer is nie 

__________ nie.  Warm is nie _________.  Groot is nie ___________ 

nie.   Ek kan nie meer rym nie. 
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Week 7 en 8:  Ons gaan dieretuin toe. 

Aktiwiteit 23:  Luister en praat. 

A. Kyk of jy die prentkaarte kan identifiseer wat jou onderwyser vir jou 

gaan wys. 

Lees die flitskaarte saam met jou onderwyser elke dag.  

Dieretuin Egipte 

                 Kameel Ysbeer 

Bokke Antarktika  

 

Indië 

 

 

Pikkewyn 

 

Lees die storie “Ons gaan dieretuin toe.” saam met jou onderwyser en dan 

twee keer alleen. 
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Ons gaan dieretuin toe. 

“Kom, kinders, staan hou op, ek het ‘n verassing vir julle,” sê Pappa.  “ Ons 

gaan vandag dieretuin toe!” 

“Dieretuin toe?” vra Elise.  “Wat is ‘n dieretuin Pappa?” vra Hendrik. Pappa 

lag lekker.  “ ‘n Dieretuin is ‘n plek waar hulle al die verskillende soorte diere 

hou vir ons om na te kyk.” sê Pappa. 

“Gaan ons die diere kan sien waarmee oupa op die plaas boer?” vra Elise.  

“Ja Elise, ons gaan hulle sien en baie ander diere waarmee ‘n mens op ‘n plaas 

kan boer.  Oupa boer net met bokke.”  sê Pappa.” 

“Ek wil ‘n Leeu sien pappa en ‘n Olifant!” roep Hendrik opgewonde uit oppad 

kar toe. 

Pappa, Elise en Hendrik loop deur die hele dieretuin.  Daar is plaasdiere, 

seediere, wildediere en diere van ander lande.  Hulle het na die ysbere en 

pikkewyne gaan kyk wat in Antarktika bly.  Hulle het ‘n Kameel gesien wat 

van Egipte af kom en tier van Indië af. 

Elise het ‘n Koedoe gevoer en Hendrik het die kameelperd gevoer.  Dit was 

baie opwindend.  Elise en Hendrik was baie moeg toe hulle by die huis kom.  

Dit was ‘n interessante dag by die dieretuin. 

1.  Kyk of julle die storie in die regte volgorde oor kan vertel. (mondelings) 

Aktiwiteit 24:  Lees en kyk. 

Volg die instruksies. 

1. Plak die storie in jou boek.   

2. Lees die storie op jou eie. 
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Aktiwiteit 25:  Skryf en aanbied. 

A. Herskryf die storie deur ‘n sin oor elke prentjie te skryf. 

1    2  3 

 

 

 

 

4 5 6 

 

  

 

 

7 8                           9 

 

 

 

10 11 12 
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Aktiwiteit 26:  Taalstrukture en konversie. 

A. Teenoorgesteldes. 

Maak jou eie sinne met die teenoorgesteldes in die blok hier onder in jou 

klaswerkboek. 

huil oud wit goud 

stout vuil hoog lig 

koud klein lag jonk 

swart silwer soet skoon 

warm groot vet maer 

 

Aktiwiteit 27:  Luister en Praat. 

A. Voorsetsels. 

Voorsetsels is woorde wat vir ons sê waar dinge is.  Kyk na die prentjie en 

beantwoord die vrae. 
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1. Pas kolom A by kolom B.  Skryf die volledige sin oor in jou 

klaswerkboek. 

  

 

 

 

 

2. Demonstreer die instruksie wat jou onderwyser vir jou gee wat ‘n 

voorsetsel bevat. 

Aktiwiteit 28:  Lees en kyk. 

1. Lees die storie “Leeu en die dieretuin” saam met jou onderwyser. 

2. Plak die storie in jou klaswerkboek. 

3. Onderstreep al die voorsetsels. 

4. Gebruik die 5 voorsetsels en maak ‘n sin met elk. 

 

onder  bo-op   langs

   voor   agter 
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Leeu en die dieretuin. 

Leeu is die koning van die dieretuin.  Hy besluit om deur die 

dieretuin te loop om te gaan kyk wat al sy vriende doen.  Hy 

spring uit sy hok en begin stadig die pad afstap. 

Leeu loop verby Seekoei se hok.  Sy dryf rustig op haar rug in 

die dammetjie.  Langs haar is Kameelperd, hy sit onder die boom 

en slaap.  Leeu stap verder af, Luiperd lê bo-op sy klip en strek 

homself lui uit.  Krokodil swem rustig in die water en Koedoe 

staan en eet die boom se blare langs hom.  Leeu skud sy kop, 

almal lê rustig in die son en bak.  Niemand is lus vir kuier nie.  

Olifant spuit water deur sy slurp oor sy rug, die water tref Leeu 

vol in die gesig.  Hy skud verwoed sy kop en gluur Olifant aan.  

Hy sal maar eerder weer terug gaan na sy eie hok, hy kort ‘n 

middag slapie na al die gestap.  

Oppad na sy hok toe loop hy verby Renoster.  Renoster lê vas aan 

die slaap in sy klip huis en snork kliphard.  Leeu loop traag terug 

na sy hok.  Springbok spring op die klippe en dan weer af, hy is 

vreeslik aktief.  Hy maak Leeu sommer moeg. 

Leeu spring terug in sy hok en gaap lank.  Hy sal more die 

seediere in die dieretuin gaan besoek.  Vandag het hy te ver 

geloop.  Hy raak onder die boom bo op sy klip aan die slaap.    
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Klank en lees die volgende “uu” woorde saam met jou onderwyser. 

Die “uu” klank 

muur      uur 

gluur      suur  

duur      huur 

nuut      tuur 

Aktiwiteit 29:  Skryf en aanbied. 

Kyk na die werkwoorde in die blok.   

skop loop eet Kyk 

lag spuit spring slaap 

 

Vul die ontbrekende woorde in deur die blok te gebruik. 

1. Die Olifant __________water oor sy rug. 

2. Leeu __________ rond in die dieretuin. 

3. Die Springbok ________ bo op die klippe. 

4. Die Renoster __________ stof op. 

5. Die Koedoe _______ die boom se blare. 

6. Luiperd lê op sy klip en __________. 

7. Leeu _______ na al die diere in die dieretuin. 

8. Leeu ________ lekker vir Seekoei wat op haar rug dryf. 
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Aktiwiteit 30:  Taalstrukture en konvensies.. 

Kyk na die voorsetsels in die blok.   

 

Vul die ontbrekende woorde in deur die blok te gebruik. 

1. Ek het __________ die slaap geraak. 

2. Die kat sit binne ____ die boks. 

3. Ek staan in die koelte ___________ die boom. 

4. Die dak is _______my kop. 

5. Ek staan ____________ my vriend. 

6. Ek staan ____________ in die ry. 

7. My ma bly ______my. 

8. Die son kruip weg ________ die wolk. 

9. ‘n Vis swem __________ die see. 

10.   Ek klim ______ die verhoog. 

 

 

 

 

aan agter bo langs in by 

voor na om onder oor op 


