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FA: 1 ŉ Weerberig 
Lees en kyk: 

Hardop lees 
Rubriek /  15 Week 1 

FA: 2 Seisoene 
Lees en kyk:  

Begrip. 
Memorandum /  25 Week 3 

FA: 3  

Taalstrukture en 

konvensies: 

Verledetyd en 
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Memorandum /  15 Week 5 
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Skryf en aanbied: 

Paragraaf en 
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Week 1:  ŉ Weerberig 

Aktiwiteit 1:  Luister en Praat. 

Lees die weerberig hieronder eers saam jou onderwyser en dan alleen.   

Bespreek wat is die weer en hoe ons dit lees. 

 

Die weer berig vir Krugersdorp vir hierdie week is as volg. 

Maandag sal dit gedeeltelik bewolk wees met ŉ 80% kans vir laat middag 

donderstorms.  Die minimum temperatuur sal 12°C wees en die maksimum 

temperatuur 20°C. 

Dinsdag sal daar ŉ 50% kans vir donderstorms wees met ŉ minimum 

temperatuur van 13°C en ŉ maksimum van 22°C. 

Woensdag sal daar ŉ 80% kans vir donderstorms wees met die minimum 

temperatuur van 13°C en ŉ maksimum van 21°C. 

Donderdag sal dit gedeeltelik bewolk wees met ŉ minimum temperatuur van 

13°C en ŉ maksimum van 22°C. 

Vrydag sal dit sonnig wees met ŉ minimum temperatuur van 14°C en ŉ 

maksimum van 25°C. 

Saterdag sal dit bewolk wees met ŉ minimum temperatuur van 13°C en ŉ 

maksimum van 20°C. 

Sondag sal dit winderig wees  met ŉ minimum temperatuur van 13°C en ŉ 

maksimum van 19°C. 

Daar word sneeu verwag op die Drakensberge so maak seker om jou warm 

baadjie byderhand te hou. 
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Aktiwiteit 2:  Luister en Praat. 

Beantwoord die vrae oor die weerberig op bl.3 in jou klaswerkboek. 

1. Wat sal die minimum temperatuur Donderdag wees? 

2. Wat sal die maksimum temperatuur Dinsdag wees? 

3. Gaan dit gedeeltelik bewolk of gaan daar donderstorms Woensdag wees? 

4. Wat is die voorspelling vir Maandag? 

5. Gaan dit sonnig of gedeeltelik bewolk wees. 

6. Wat sal Saterdag se minimum en maksimum temperatuur wees? 

7. Wat word daar op die Drakensberge verwag? 

Aktiwiteit 3:  Lees en kyk.    (2 periodes) 

Kyk na die volgende sleutelwoorde en voorspel waaroor ons gaan lees. 

 

1. Waaroor gaan die tekens hierbo? 

2. Lees die sleutel woorde hierbo saam met jou onderwyser. 

3.  Plak die weerberig vir Krugersdorp in jou klaswerkboek. 

4. Onderstreep die volgende woorde. 

 Minimum 

 Maksimum 

 Temperatuur 

 Koud, warm 

 Sonnig, gedeeltelik bewolk, reën, donderstorms, sneeu en winderig. 

 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag 
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Aktiwiteit 4: Taalstrukture en Konvensies. 

Byvoeglike naamwoorde. 

Byvoeglike naamwoorde vertel ons meer van die selfstandige naamwoord. 

Bv.  Die seun eet ŉ geel piesang.   

Die piesang is die selfstandige naamwoord en geel is die byvoeglike 

naamwoord. 

Ons kan die volgende vrae vra om te kyk of dit ŉ byvoeglike naamwoord is. 
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Kyk na die volgende prent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Skryf vier beskrywende sinne oor die prent deur die byvoeglike 

naamwoorde in die blok te gebruik. 

 

2. Watter byvoeglike naamwoorde kan ons gebruik om die weer te 

beskryf?  Vul die ontbrekende woorde in. Gebruik die blok om jou te 

help. 

 

a) Vandag gaan die wind ________________ waai. 

b) Die __________________temperatuur vir die dag is 32°C. 

c) Die __________________ temperatuur vir die dag is 11°C. 

d) Die sneeu lê __________op die Drakensberge. 

e) As die son skyn is dit ___________warm. 

sopnat     vreeslik     hard       

bibberend      

minimum    maksimum    vinnig      dik    baie 
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Formele Assessering 1: Lees en kyk. 

Lees die paragraaf vir jou onderwyser. 

Hierdie naweek was ons by die see.  Die weer was baie 

lekker vir die eerste week.  Die son het die eerste twee 

dae geskyn, ons het lekker in die see geswem. Daarna 

was dit gedeeltelik bewolk, maar ons kon darem nog 

swem en sandkastele bou. 

 

Rubriek vir hardop lees. 

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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Week 2:  Die weervoorspelling 

Aktiwiteit 5:  Luister en Praat. 

Bespreek die weervoorspelling.   

                    13 / 20 

        

          16/25      12/30 

        14/28 

      14/21    16/28  

      17/28      

             17/32

       

        13/17 

                     12/26 

         14/19 

Aktiwiteit 6:  Luister en Praat  

Beantwoord die volgende vrae oor die weervoorspellingskaart in jou 

klaswerkboek. 

1. Wat is die laagste temperatuur op die kaart? 

2. Wat is die hoogste temperatuur op die kaart? 

3. Waar sal dit oral sonnig wees? 

4. Waar sal dit oral gedeeltelik bewolk wees? 
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Aktiwiteit 7:  Lees en kyk. 

Klank en lees die volgende sleutel woorde saam met jou onderwyser. 

Lees die sleutelwoorde elke dag. 

minimum maksimum temperatuur koud 

warm termometer 

 

 

 

  

 

 

1. Maak ŉ sin met elkeen van die sleutel woorde. 

2. Onderstreep die sleutel woorde in die sinne wat jy gemaak het. 

3. Teken die sleutel woord wat die weer vandag uitbeeld. 

Bespreek die wat is grade en wat is Celsius. 

Grade:  Hoe hoog of laag die temperatuur is. 

Celsius: Die grade waarvolgens ons temperatuur meet. 
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Aktiwiteit 8:  Lees en kyk. 

A. Paragrawe  

1. Lees die paragrawe oor die weer by die see. 

2. Onderstreep die sleutel woorde in die paragrawe 

Hierdie naweek was ons by die see.  Die weer was baie lekker vir die eerste 

week.  Die son het die eerste twee dae geskyn, ons het lekker in die see 

geswem. Daarna was dit gedeeltelik bewolk, maar ons kon darem nog swem en 

sandkastele bou. 

Die tweede week het dit gereën.  Ons het bordspeletjies gespeel en films gekyk 

om ons self besig te hou.  My ma en Pa het gesorg dat ons vroeg in die oggend 

weer terug gery het huis toe.  Hulle wou vroeg by die huis wees.  Dit was baie 

lekker. 

B. Kyk na die rympies hier onder.  Lees dit in jou groep en dan 

individueel. 
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Aktiwiteit 9:  Skryf en aanbied.    

Periode 1:  Beplan ŉ weervoorspelling. 

Onthou, ŉ weervoorspelling word na die nuus op televisie gewys.  Jy moet dus 

eers jou weevoorspelling in woorde skryf voor jy dit op die kaart aanwys. 

Maak ŉ kopkaart om jou weervoorspelling te beplan in jou klaswerkboek. 

Gebruik die templaat om jou te help. 

Minimum temperatuur per stad   Maksimum temperatuur per stad 

 

 

 

 

 

Die weervoorspelling vir die week. 

 

Beskrywing van weer persentasie stad per dag. 
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Aktiwiteit 10:  Skryf en aanbied.  

Skryf jou eerste weergawe uit.   

Gebruik die templaat om jou te help. 

Die weer berig vir Krugersdorp vir hierdie week is as volg. 

Maandag sal dit ________________ wees met minimum temperature van 

____ en maksimum temperature van_____ 

Dinsdag sal dit ________________ wees met minimum temperature van ____ 

en maksimum temperature van_____ 

Woensdag sal dit ________________ wees met minimum temperature van 

____ en maksimum temperature van_____ 

Donderdag sal dit ________________ wees met minimum temperature van 

____ en maksimum temperature van_____ 

Vrydag sal dit ________________ wees met minimum temperature van ____ 

en maksimum temperature van_____  

Saterdag sal dit ________________ wees met minimum temperature van 

____ en maksimum temperature van_____ 

Sondag sal dit ________________ wees met minimum temperature van ____ 

en maksimum temperature van_____ 
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Week 3:  Seisoene 

Aktiwiteit 11:  Luister en Praat. 

Voorbereide praatjie oor die vier seisoene. 

Kriteria:  

1. Verdeel in groepe van vier. 

2. Elke leerder moet ŉ seisoen verduidelik. 

3. Gebruik byvoeglike naamwoorde om die seisoene te verduidelik. 

4. Wees goed voorberei. 

Die vier seisoene 

 

 

 

 

 

Doen die volgende voorbereiding in jou klaswerkboek.  Onthou om dit saam 

te bring wanneer jy jou praatjie lewer. 

A. Beplan jou praatjie deur die volgende vra te beantwoord. 

1. Hoe voel elke seisoen? 

2. Hoe lyk elke seisoen? 

3. Watter temperature kan gebruik word vir elke seisoen? 
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Aktiwiteit 12:  Luister en Praat. 

1. Skryf jou gedeelte van die praatjie in jou klaswerk boek. 

2. Teken hoe jy sal aantrek in daardie seisoen en hoe die weer sal lyk. 

3. Kom doen julle praatjie vir die klas. 

Aktiwiteit 13:  Lees en kyk. 

Somer Herfs Winter Lente 

Warm Winderig koud Reënerig 

Somers klere Herfs Klere Winters Klere Lente Klere 
 

1. Klank die woorde saam met jou juffrou. 

2. Lees die woorde saam met jou juffrou. 

3. Maak ŉ sin met elke sleutel woord. 
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Aktiwiteit 14:  Lees en kyk. 

Lees weer die weerberig in week 1.  

Trek die volgende tabel in jou klaswerkboek en voltooi dit deur die 

weerberig te gebruik. 

Dag van die 

week. 

Beskrywing van 

weer. 

Minimum 

temperatuur. 

Maksimum 

temperatuur. 

    

    

    

    

    

    

    

 

Aktiwiteit 15: Skryf en aanbied. 

1. Gaan deur jou eerste weergawe van jou weervoorspelling wat jy in 

week 2 gedoen het. 

2. Vat ŉ potlood en maak die spelfoute en sinskonstruksie asook 

paragraaf foute reg. 
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Aktiwiteit 16: Taalstrukture en konvensies. 

Werkwoorde. 

Werkwoorde is woorde wat verduidelik wat jy doen. Bv. Die hond sit op die mat. 

Sit is dus die werkwoord. 

Beantwoord die volgende vrae. 

A. Verduidelik wat doen die maats in elke prentjie deur jou eie sinne in 

jou klaswerkboek te skryf. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Vul die ontbrekende werkwoorde in. 

1. Ek _____________my kos. 

2. Ek _____________ in die bed om te ______________. 

3. Ek _____________ die boek. 

4. Ek _____________ by die tafel op my stoel. 

5. Ek _____________weg van die gevaar. 
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Formele Assessering 2: Lees en kyk. 

Lees die storie oor “Die vier seisoene” saam met jou onderwyser. 

Die vier seisoene 

Dit is herfs. Die dae word al korter en kouer. Die swaeltjies vlieg in 

swerms oor die huise rond. Die kinders trek truie aan, want dit is koel 

buite. 

Pappa vertel dat baie voëls in die herfs as dit kouer begin word, na 

ander dele van die wêreld vlieg waar dit warmer is as by ons. Wanneer 

dit weer warm word by ons, kom die voëls terug. So trek die voëls 

elke jaar heen en weer, al agter die warm somer aan. Baie van die 

bome se blare word bruin en begin afval. Soms waai die wind die blare 

rond. Ons moet die blare dan hark en optel. 

Soos die winter naderkom, word die dae al korter en die nagte al 

langer. Soggens as ons wakker word, is dit nog donker; Dit is ook baie 

koud. Die kinders speel nou binne in die huis. Hulle teken, kleur in en 

speel bordspeletjies soos Ludo. 

Die aande is baie koud. In die aande maak ons ŉ groot vuur in die 

kaggel. Mamma bring vir ons lekker sop en brood. Ons eet voor die 

kaggel-vuur. 

Na die winter breek die lente aan. Dit word warmer. Die dae word 

langer. Die bome kry nuwe blare. Die voëls vlieg terug. Baie plante 

begin blom en begin weer groei ná die winterrus. Die tuin lyk mooi en 

daar is bye en vlinders by die blomme. Mamma plant blomme en gee 

die bome en struike water. 

Somer kom na lente. Somer is die warmste seisoen van die jaar. Die 

dae is lank en die nagte is kort. Ons kan vakansie hou en swem in die 

see! 
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Beantwoord die volgende vrae. 

A. Is die volgende stellings waar of vals.             (5) 

1. In die herfs vlieg die swaeltjies in swerms rond.  _____________ 

2. Die voëls bly almal hier vir die winter.    _____________ 

3. As dit herfs is val die blare van die bome af.  _____________ 

4.  Somer kom na lente.       _____________ 

5. Ons kan in die winter swem.      _____________ 

B. Beantwoord die volgende vrae oor die storie. 

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

 _______________________________________________________ 

2. Beskryf die dae as dit herfs is.               (2) 

 _______________________________________________________. 

3. Wat trek ons aan in herfs?                 (1) 

 _______________________________________________________ 

4. Wat doen die swaeltjies as dit kouer begin word?            (2) 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

5. In die winter word die dae__________ en die nagte _________?        (2) 

6. In die lente begin baie plante ______________              (1) 

7. In die somer hou ons _____________              (1)
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C. Pas die woord in kolom A by die beskrywing in kolom B.   (5) 

Woord Beskrywing Antwoord 

1.  Lente a)  Die vier weersveranderinge per jaar. 1 = 

2.  Somer b)  Die blare verkleur en val van die bome af. 2 =  

3.  Herfs c)  Die blomme begin weer blom na die koue. 3 = 

4.  Winter d)  Dit is baie koud en dit sneeu soms. 4 = 

5.  Seisoene e)  Die seisoen kom na Lente. 5 = 

 

 

 

 

Totaal:   /25 

 

 

 

 

 

 

 



Kwartaal 2                                  Afrikaans HT                                         bl.20 

   

Week 4:  Die weer en ek. 

Aktiwiteit 17: Luister en praat. 

Die weer beïnvloed ons lewens elke dag. Baie mense se emosies word 

beïnvloed deur die weer. Ons dag word beïnvloed deur die weer en ons 

kleredrag word ook beïnvloed deur die weer.  Selfs die kos wat jou ma 

maak word beïnvloed deur die weer. 

1. Lees die volgende paragraaf van ŉ weervoorspelling. 

Dit sal vandag gedeeltelik bewolk wees met ŉ minimum van 12°C en ŉ 

maksimum van 19°C.  Die wind sal redelik waai.  ŉ Waarskuwing van swaar 

reën en donderstorms is uitgereik. 

Beantwoord die volgende vrae. 

a) Wat sal jy aantrek? 

b) Wat sal jy saam met jou vat? 

c) Hoe sal die weer jou emosies beïnvloed? 

d) Hoe sal die weer jou dag beïnvloed? 

e) Watter tipe kos dink jy sal jou ma vir aandete voorberei? 

Aktiwiteit 18: Luister en praat. 

1. Kyk hoe lyk die weer buite jou klas en beantwoord die vrae. 

a) Is dit warm of koud? 

b) Beskryf die weer buite jou klas? 

c) Het jy reg aangetrek vir die weer? 

d) Hoe voel jy vandag?  Het die weer jou emosies beïnvloed? 

e) Watter kos pas by die weer? 
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Aktiwiteit 19: Lees en kyk. 

1. Klank jou sleutel woorde saam met jou onderwyser 

2. Lees jou sleutel woorde saam met jou onderwyser. 

3. Knip die letters uit. 

4. Bou die sleutel woorde met die letters en plak dit in jou boek. 

Aktiwiteit 20: Lees en kyk. 

Trek die blok in jou klaswerkboek en teken elke seisoen in die regte blok. 

Somer Herfs 

Winter Lente 
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Aktiwiteit 21: Skryf en aanbied. 

1. Gebruik jou eerste weergawe van jou weervoorspelling waarop jy 

korreksies gemaak het. 

2. Skryf nou jou finale weergawe in jou klaswerkboek sonder foute. 

3. Handig jou finale weergawe in. 

Aktiwiteit 22: Taalstrukture en konvensies. 

A. Volg die volgende instruksies. 

1. Speel “Simon sê “saam met jou onderwyser deur werkwoorde te gebruik. 

2. Skryf elke werkwoord wat jou onderwyser sê in jou klaswerkboek nadat 

hy/sy die instruksie gegee het.   

3. Maak nou ŉ sin met elkeen van die werkwoorde wat jou onderwyser 

gebruik het in die “Simon sê” spelletjie. 

B. Kyk na al die kinders en insekte in die prentjie.  Skryf ŉ sin vir elke 

prentjie wat verduidelik wat hulle doen. 

  

 

 

 

 

 

 

 


