
Booklet grade 6: Afrrikaans  

Instructions:  

 PLEASE NOTE THAT ALL WORK DONE AT SCHOOL IS PROVIDED ON THIS DOCUMENT.  

 ALL WORK SHOULD BE DONE IN YOUR CLASSWORK BOOKS.  

 REMEMBER TO ALWAYS DO QUESTION AND ANSWERS AND NOT JUST ANSWERS TO THE 

QUESTIONS  

 WRITE DOWN HEADINGS FOR EACH NEW TOPIC AS YOU WOULD IN CLASS.  

 GOOD LUCK & STAY SAFE! 

Kwartaal 2 (week 1-2) 

Luister en praat. ( bl 66-67)  

Praat oor die volgende sport en 

voltooi die sinne.  1-4 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lees en kyk:  lees die storie ‘Die Pretdraf’ en beantwoord die vrae op bl 75/76 a-e.  

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Skryf en praat. Visuele teks: Maak ‘n plakkaat vir jou pretdraf by jou skool. Gebruik 10-15 

sinne en maak ‘n groot blokkie.  

Skryf jou skool se naam, die dag, tyd en prys.  

 

 

 

 

 

 



Taalstrukture:  pret met taal. Doen die werk op bl 69 a-b.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byvoeglike naamwoorde( adjectives) : Onderstreep die korrekte woorde.   

1. Die broers sit by die lang tafel. 

2. Pa dra ‘n blou hemp. 

3. Sizwe het ‘n sterk liggaam.  

4. Paul is ‘n (goed) _______________ speler vir die span.  

5. Hulle staan by die (lank) ________________  man.   

 

Verlede tyd ( past tense) maak die volgende sinne in die verlede tyd. 

1. Sam speel sokker na skool.  

2. Zora lees ‘n boek by die strand.  

3. Amy staan by die boot. 

4. Die kat vang die vis in die dam.  

5. Pa dra ‘n mandjie.  

 

 



Kwartaal 2 (week 3-4) 

Luister en praat.:Inligting oor leeus.  

Lees die volgende paragraaf en praat daaroor. Vind die 4 werkwoorde in die paragraaf en 

maak jou eie sinne.  

 

Lees en kyk:  Hoekom leeu so hard brul?  

Skryf die woorde skat onder die storie in jou boek.  

Die volgende sinne is onwaar. Maak dit waar.  

1. Lank gelede het Leeu ‘n sagte stem gehad.  

2. Die diere in die bos was baie dapper vir Leeu.  

3. Haas, die domste van al die diere, dink aan ‘n plan.  

4. Hy dink aan ‘n plan om Leeu se stem sagter te maak.  

5. Die ander diere is hartseer oor haas se plan.  

6. Haas gee vir Leeu die goeie nuus dat sy suster baie siek is.  

7. Leeu en Haas gaan later na sy siek broer toe.  

8. Leeu smeer heuning aan Haas se kop en pote. 

9. Die bye dink Haas het hulle heuning gesteel.  

10. Leeu brul sagter en sagter toe al die bye hom steek.  



  

 

Taalstrukture: skryf in jou boek die antwoord.  

 

 

 



Skryf die sinne in die verlede tyd (het) en toekommende tyd. ( sal)  

1. Die diere is baie bang vir Leeu.  

2. Leeu vang al die diere. 

3. Die diere hou vergadering oor Leeu.  

4. Haas maak ‘n plan.  

Skryf en praat: ‘n boek resensie oor die storie : Hoekom leeu so hard brul.  

Gebruik die volgende: Titel, karakters in die storie, plek waar dit gebeur, wat gebeur.  

Kwartaal 2 (week 5-6) 

Luister en praat: instruksies teks. Die kinders kan dit in hulle boeke skryf.  

  

Lees en kyk. Instruksies.  

Instruksies: Kyk na die prente. Lees die instruksies en sit dit in die regte volgorde. ( kinders 

kan die koppie in hulle boeke teken.) 

1. Gooi suiker by die koppie! 

2. Gebruik die lepel en roer dit! 

3. Sit die teesakkie in die koppie! 

4. Gooi warm water by! 

5. Drink jou tee! 

6. Los die teesakkie in die warm water ‘n bietjie!  

 



 

Skryf en praat: maak jou eie kaart.  

Skryf die name van verskillende plekke en die strate se name van jou dorp.  

Skryf die instruksies van jou huis na jou skool of ‘n winkel. 

 


