
204 Kwartaal 4 

Taalstrukture en -konvensies19
Soorte sinne

Daar is vier soorte sinne in enige taal:

Die stelsin: (As jy ’n stelling maak.) Frank drink koeldrank.

Die vraagsin: (As jy iets vra.) Drink Frank koeldrank?

Wat drink Frank?

Die uitroepsin: (As jy iets uitroep.) Sjoe, dis lekker koeldrank!

Die bevelsin: (As jy ’n bevel gee.) Drink die koeldrank!

Wanneer gebruik ons dié tekens?

’n Mens skryf ’n punt (.) aan die einde van ’n stelsin. 
Jy skryf ’n vraagteken (?) aan die einde van ’n vraagsin. Jy skryf 
’n uitroepteken (!) aan die einde van ’n bevelsin. Jy skryf ook ’n 
uitroepteken (!) aan die einde van ’n uitroepsin.

Aktiwiteit 1

Lees die klasbriefi es en besluit elke keer of daar ’n punt (.), vraagteken 
(?) of uitroepteken (!) moet kom. Sê watter soort sin in elke briefi e 
geskryf is.

1. Mantsho
  Kan ek asseblief jou potlood 

leen _____ 
Benjamin 

2. Emily
 Jy lyk mooi vandag _____
 Jock

3. Frans
  Moenie die werk by my afskryf 

nie _____ 
Piet

4. Fatima
  Haai, kyk, meneer Reddy het ’n 

nuwe haarstyl _____
 Zora

● Skryf jou eie klasbriefi es. Gebruik al vier soorte sinne.

Hierdie hoofstuk fokus op die 
taalstruktuur en -gebruik van Afrikaans.

Begin elke sin met ’n hoofl etter en eindig met ’n 
punt (.), ’n vraagteken (?) of ’n uitroepteken (!).
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205Lesreeks 19: Taalstrukture en -konvensies

Aktiwiteit 2

Lees die sinne in die strokiesprent en sê watter sin ’n vraagsin, ’n 
stelsin, ’n bevelsin of ’n uitroepsin is. Werk saam met ’n maat.

Kom ek help julle! Ek 
sien een vraagsin, drie 

stelsinne, twee bevelsinne 
en een uitroepsin.

Sal ons vanaand by 
Gino’s gaan eet?

Ons sal nooit so 
laat ’n tafel in die 
restaurant kry nie.

Moenie stres nie! Ons sal nie meer 
plek kry nie.

Ek maak altyd ’n plan. Sjoe, meneer, jy’t jou eie tafel gebring!

Volg my, asseblief!

1

3

5

4

2

(Deur die skrywer)
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206 Kwartaal 4 

Selfstandige naamwoorde

Selfstandige naamwoorde is woorde vir . . .

Eiename

Eiename is die name van mense 
soos Fred en Winnie;
van plekke soos Bela-Bela en Queenstown;
van strate soos Jackstraat en Noordweg;
van koerante soos The Star, Die Burger, Sowetan;
van motors soos Toyota, Uno, Mazda;
van produkte soos Omo, KFC, Fanta;
van  dae van die week: Sondag, Maandag, Dinsdag, 
    Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag;
van die maande van die jaar:

mense

dokter

kind

onderwyser

plekke

huis

skool

winkel

diere

leeu

muis

bok

plante

boom

blomme

blaar

dinge

motor

glas

koerant

Januarie Februarie Maart April

Mei Junie Julie Augustus

September Oktober November Desember

Hoofl etters

Jy weet nou eiename word met hoofl etters gespel. Wanneer skryf ’n 
mens nog hoofl etters?

● Aan die begin van ’n sin:  D ie atleet spring weg.

● Die tweede woord van die sin wanneer die sin met ’n begin: 
’n  A tleet moet hard oefen.

Die eerste letter 
van eiename is 

altyd ’n hoofl etter: 
B, M, J, K.
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207Lesreeks 19: Taalstrukture en -konvensies

Aktiwiteit 3

Lees die byskrif wat by ’n foto in ’n koerant 
verskyn het en skryf die woorde aan die begin 
van die sinne, die eiename, die koerant se 
naam en die datum met hoofl etters.

sam kekana (14), is ’n kwaito-sanger 
van polokwane in limpopo. hy en ander 
musikante het gehelp om nasionale 
kinderdag ’n sukses vir almal te maak.
(Deur die skrywer)

Aktiwiteit 4

Speel ’n speletjie met hoofl etters. Verdeel in groepies van drie of vier. 
Kies ’n letter van die alfabet, soos P. Almal in die groepie dink aan ’n 
naam, ’n van, ’n dorp of stad en ’n ding met ’n naam wat met ’n P 
begin en maak ’n sin daarmee.

Voorbeeld:

Naam (Name)

Peter

Van (Surname)

Phosa 

Dorp/stad/land

Pretoria

van 

Ding met ’n naam

Pepsi

hou 
van

motors (Porsche)

produkte (Pro-Vita, Pepsi, Punch)

TV-programme of flieks 
(Police Academy)

Sin:  Peter Phosa van Pretoria hou van Pepsi.

Doen dieselfde met D, G, H, K, L, M en S.

Ek maak ’n sin met die 
letter M. Marcia Moody van 

Middelburg hou van ’n Mazda.

Speel gerus die 
speletjie gereeld met 
die ander letters van 

die alfabet! Dit sal 
julle kreatief laat dink.
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208 Kwartaal 4 

Meervoude (meer as een)

As ons wil sê daar is meer as een van iets, skryf 
ons gewoonlik -e of -s agteraan die woord, 
maar by party woorde skryf ons -’s, -te, 
-we, -ë, -ers of -ens.

Leer die volgende meervoude.

Kort klanke
EEN BAIE

dak dakke

stem stemme

vis visse

kop koppe

Familiewoorde
broer broers

suster susters

oom ooms

niggie niggies

neef neefs

tannie tannies

Woorde met meer 
as een lettergreep

dokter dokters

ouer ouers

lekker lekkers

oupa oupas

tamatie tamaties

Eindig op -i, -o, -u en 
’n beklemtoonde -a

bikini bikini’s

video video’s

skadu skadu’s

hoera hoera’s

ma ma’s

Eindig op -g
gesig gesigte

berig berigte

lig ligte

vrug vrugte

gedig gedigte

nag nagte

Eindig op -f
wolf wolwe

brief briewe

kloof klowe

stoof stowe

dief diewe

duif duiwe

Lang klanke
EEN BAIE

plaas plase

week weke

uur ure

brood brode

Eindig op -g
EEN BAIE

dag dae

vlag vlae

vraag vrae

saag sae

Ander woorde
EEN BAIE

vloer vloere

dorp dorpe

vriend vriende

present  presente

bad baddens

bed beddens

vrou vrouens

elmboog elmboë

vlieg vlieë

melodie melodieë

kind kinders

kalf kalwers

Daar is nie net 
een skilpad op 

aarde nie, maar 
baie skilpaaie.
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209Lesreeks 19: Taalstrukture en -konvensies

Aktiwiteit 5

Lees die versie hardop saam vir die pret. 

Hier kom Ella Cloete:
haar skoene is vol voete
haar handskoene vol hande
haar mond die ene tande.
Sy was haar en sy skrop haar
en sy hou haar liefl ik skoon.
Haar toonnaels en haar vingernaels
is elke vrou se droom.

Philip de Vos

(Uit: Moenie ’n mielie kielie nie, 
Human & Rousseau, 1995)

Daar is sewe meervoude in dié versie.

1. Watter meervoude word met ’n 
 -e gespel? Skryf hulle neer.

2. Watter meervoude word met ’n 
 -s gespel? Skryf hulle neer.

Aktiwiteit 6

Kies die regte meervoude vir die woorde en skryf hulle neer.

Daar is nie altyd reëls vir al die meervoude nie. Leer die volgende 
uitsonderings.

pad paaie skip skepe hemp hemde

gat gate glas glase stad stede

1. plant

2. taxi

3. periode

4. nag

5. kind

-’s
-te

-e

-ers

-s
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210 Kwartaal 4 

Verkleinwoorde (iets wat klein is)

As iets klein is, skryf ons gewoonlik -ie, -jie, -tjie, -pie, -kie, -etjie of 
-’tjie agteraan die woord.

Leer die volgende verkleinwoorde.

Kort klanke
GROOT KLEIN

graf graffie

mes messie

stof stoffie

kis kissie

bus bussie

Eindig op -t
GROOT KLEIN

mat matjie

pet petjie

pit pitjie

pot potjie

Kort klanke
GROOT  KLEIN

pan pannetjie

pen pennetjie

pil pilletjie

kol kolletjie

Ander woorde
wiel wieletjie

wang wangetjie

ding dingetjie

ring ringetjie

Eindig op -i, -o, -u en 
’n beklemtoonde -a

mini mini’tjie

avokado avokado’tjie

skadu skadu’tjie

ma ma’tjie

Lang klanke
plaas plasie

skaap skapie

bees besie

apteek aptekie

roos rosie

Ander woorde
reus reusie

vark varkie

dorp dorpie

hoek hoekie

lyf lyfie

Die meeste woorde
eier eiertjie

winkel winkeltjie

letter lettertjie

lemoen lemoentjie

motor motortjie

Eindig op -d
aand aandjie

beeld beeldjie

eend eendjie

lied liedjie

held heldjie
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211Lesreeks 19: Taalstrukture en -konvensies

Die verkleinwoorde 
van meervoude

oë ogies

ore oortjies

lippe lippies

hande handjies

arms armpies

bene beentjies

tone toontjies

Eindig op -m
raam raampie

film filmpie

soom soompie

besem besempie

Woorde met meer as een 
lettergreep wat op -ng 

eindig
kussing kussinkie

tekening tekeninkie

piering pierinkie

dorin g dorin k ie

Aktiwiteit 7

Pas die regte vorm van die verkleining by die regte woord.

1. hoek 

2. video 

3. slang 

4. boom 

5. bed 

6. skoen  

7. piesang 

Aktiwiteit 8

Soek al die verkleinwoorde in die liedjie en skryf hulle neer.

Solank as die rietjie in die water staan (3×),
Solank as die rietjie in die water staan, blommetjie, gedenk aan my.
En ek vat haar om haar nekkie,
en ek soen haar op haar bekkie,
blommetjie, gedenk aan my.
Ek vat haar aan haar handjie,
en ek lei haar om die rantjie,
blommetjie, gedenk aan my!
(Uit: Kleuterverseboek, Tafelberg, 1982)

Onthou, die g val 
weg en ’n k kom in 

sy plek.

-tjie

-jie

-ie

-kie

-etjie

-pie

-’tjie

Onthou, die
weg en ’n 
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212 Kwartaal 4 

Aktiwiteit 9

Skryf al die woorde in vet druk in die rympie in die 
verkleiningsvorm.

Uittelrympie
Elke vuur het sy vonk,

elke mielie het sy stronk.

Elke hond het sy draf,
elke seun het sy Staffi e.

Elke lekker het sy stroop,

elke kussing het sy sloop.

Ou horlosies moet gaan staan,

tyd vir jou om weg te gaan.

Hennie Aucamp (aangepas)

(Uit: Woerts in die hoekie, Protea Boekhuis, 2011)

Aktiwiteit 10

Kyk of jy al die verkleinwoorde in die rympie 
kan kry. Skryf hulle neer. Let op jou spelling.

Katjies miaau
Katjies miaau
Hondjies blaf
Perdjies draf
Voëltjies met vlerkies vlieg op en af:
van blommetjies na takkies,
van blaartjies na dakkies.
Al die diertjies beweeg en raas
gesellig hier op die plaas.

(Deur die skrywer)
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213Lesreeks 19: Taalstrukture en -konvensies

Lees die rympie en leer die manlike en vroulike vorme in vet druk.

Ouma en Oupa
Ouma bak vandag heerlik brood,
Oupa is baie lank en groot.
Die hen kan baie kekkel
terwyl die haan weer gedurig kraai.
Die hings galop nou hier verby,
maar ek wil liewer op die merrie ry.
Die ram vreet gras by die dam
en die ooi is vir my alte mooi.

(Deur die skrywer)

Manlik en vroulik

Daar is baie woorde wat ’n manlike en vroulike vorm het.

Mense
buurman buurvrou

bruidegom bruid

held heldin

akteur aktrise

kleinseun kleindogter

skoonpa skoonma

heer dame

Diere
leeumannetjie leeuwyfie

volstruismannetjie volstruiswyfie

mannetjiekat wyfiekat

bulkalf verskalf

bokram bokooi

varkbeer varksog

bul koei
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214 Kwartaal 4 

Byvoeglike naamwoorde

Byvoeglike naamwoorde is beskrywende 
woorde soos mooi, diep, groen, lekker, 
warm, skaam, ens.

Kyk na die tabel. Kan jy sien dat die beskrywende 
woorde op twee maniere gebruik word?

Ek eet lekker kos. – Die kos is lekker.

Ek drink warm tee. – Die tee is warm.

Dis skoon klere. – My klere is skoon.

Dit is ’n leë glas.

Dit is ’n moeë ma.

Dit is ’n hoë gebou.

Dit is ’n droë winter.

Dit is ’n sagte kussing.

Dit is slegte kos.

Dit is ’n breë rivier.

Dit is ’n dooie perd.

Dit is ’n goeie boek.

Dis koue water.

Dit is ’n ou mat.

Dit is ’n gladde pad.

Dit is ’n dowwe glas.

Dit is ’n dowe kat.

Hy is ’n gawe man.

Dit is ’n nuwe tas.

Dit is ’n snaakse grappie.

Dit is ’n lang slang.

Dit is ’n jong hondjie.

Die glas is leeg.

Die ma is moeg.

Die gebou is hoog.

Die winter is droog.

Die kussing is sag.

Die kos is sleg.

Die rivier is breed.

Die perd is dood.

Die boek is goed.

Die water is koud.

Die mat is oud.

Die pad is glad.

Die glas is dof.

Die kat is doof.

Die man is gaaf.

Die tas is nuut.

Die grappie is snaaks.

Die slang is lank.

Die hondjie is jonk.

Partykeer verander 
die woorde en lyk hulle 
nie dieselfde nie. Kyk 
mooi hoe die woorde 
hieronder verander.

Partykeer staan die woorde 
vóór ’n naamwoord en 

partykeer ná die woordjie is.
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215Lesreeks 19: Taalstrukture en -konvensies

Aktiwiteit 11

Lees eers die rympie. Gee die regte 
vorm van die woorde tussen hakies.

Reën
Reën is nat, 1. Dis (nat) reën.
reën is glad, 2. Dis (glad) reën.
reën is koel, 3. Dis (koel) reën.
dit laat ons lekker voel.
Reën is hard 4. Dis (hard) reën.
dit laat die water spat.

(Deur die skrywer)

Aktiwiteit 12

Lees die rympie. Gee die regte vorm van die woorde tussen hakies.

Rek en strek
Stil, sag, lankmoedig is die kameelperd
met oë groot en ’n lang perdestert.
Terwyl hy sy lang bene strek
kan sy nek so slank tot v-e-r bo rek.

(Deur die skrywer)

Dis ’n 1. (stil), 2. (lankmoedig) en 3. (sag) 
kameelperd. Hy het 4. (groot) oë. Hy het ’n 
5. (lank), 6. (slank) nek.

Onthou, party 
woorde gaan 

dieselfde bly en 
party woorde gaan 

verander! 

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   215 2013/09/13   8:44 AM

Split by PDF Splitter



216 Kwartaal 4 

Trappe van vergelyking

As ’n mens enigiets met mekaar wil vergelyk 
(compare), kan jy woorde soos vinnig, 
vinniger as en die vinnigste gebruik. Dit 
laat ’n mens aan trappies (steps) dink. 
Ons noem dit trappe van vergelyking.

’n Motor ry vinniger as ’n fi ets; ’n sportmotor 
ry die vinnigste.

Kyk na die volgende trappe van vergelyking. Maak sinne daarmee.

Trap 1 Trap 2 Trap 3

vuil

mooi

warm

koud

maer

dapper

sleg

los

fl uks

swak

dof

doof

leeg

jonk

lank

baie

goed

vuiler as

mooier as

warmer as

kouer as

maerder as

dapperder as

slegter as

losser as

fl ukser as

swakker as

dowwer as

dower as

leër as

jonger as

langer as

meer as

beter as

die vuilste

die mooiste

die warmste

die koudste

die maerste

die dapperste

die slegste

die losste

die fl uksste

die swakste

die dofste

die doofste

die leegste

die jongste

die langste

die meeste

die beste

Kan jy sien? Die 
letters -er en die 

woord as word by 
trap 2 bygevoeg. Die 
letters –ste word by 
trap 3 bygevoeg en 

die woordjie die word 
meestal vóór die woord 

by trap 3 gebruik.
 vinnig vinniger as die vinnigste
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Aktiwiteit 13

Lees die gediggie oor die bome en vul dan die woorde in die tabel in.

Die langste boom in ons tuin is die bloekomboom.
Die kortste boom is die olyfboom
Die mooiste boom is die koorsboom
en die beste boom vir klim is die akkerboom.

(Deur die skrywer)

Trap 1  Trap 2 Trap 3

lank die langste

kort

mooi

die beste

Aktiwiteit 14

Lees die advertensie oor die beste burger. Voltooi die tabel.

HOE OM DIE BESTE BURGER TE MAAK …

Trap 1  Trap 2 Trap 3
goed

smaaklik

suiwer

5. _____

heerlik

vars

sappig

1.  _____ as

smaakliker as

3.  _____ as

groter as

7.  _____ as

9.  _____ as

11.  _____ as

die beste

2. die _____

4. die _____

6. die _____

8. die _____

10. die _____

12. die _____

Smaakliker  
Varser

Sappiger

Groter

HEERLIKE SUIWER BIEFBURGER!
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Vergelykings

’n Mens gebruik dikwels byvoeglike naamwoorde in vergelykings. 
Lees die gediggie oor ’n klein voëltjie. Jy sal sien daar is ’n vergelyking 
in die laaste reël: so … soos …

Liewe Rooiborsie
Liewe Rooiborsie,
waar woon jy?
In ’n nessie van veertjies,
so sag soos sy.
Roelf van Rensburg
(Uit: Versies is warm kombersies, 
J.P. van der Walt en Seun, 1993)

Ken jy dié vergelykings?

So sag soos sy. So wit soos sneeu of was.

So swart soos roet. So soet soos stroop. 

So hard soos ’n klip. So doof soos ’n kwartel.

So sterk soos ’n bees. So lelik soos die nag.

Aktiwiteit 15

Kan jy dié vergelykings voltooi? Kies die regte prentjie.

1. So mak soos ’n _____.

2. So dun soos ’n _____.

3. So groen soos _____.

4. So suur soos _____.

5. So lig soos ’n _____.

lam (lammetjie)

gras

plank

veer

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   218 2013/09/13   8:44 AM

Split by PDF Splitter



219Lesreeks 19: Taalstrukture en -konvensies

Antonieme (teenoorgesteldes)

Lees die rympie en kyk hoeveel pare teenoorgestelde woorde jy kan 
kry. Hulle is almal in vet druk. Skryf die pare neer.

Kom ons swaai
Kom ons swaai op
en dan weer af
dan vorentoe
dan agtertoe
en voel sommer laf
laag, hoog, onder, bo,
vinnig, stadig – 
klim nou af.

(Deur die skrywer)

Aktiwiteit 16

Speel ’n speletjie. Kies die teenoorgestelde woord in kolom B wat 
by die woord in kolom A pas. Skryf hulle langs mekaar neer en maak 
sinne daarmee.

Voorbeeld: dag – nag
 Ek is wakker in die dag en ek slaap in die nag.

A B A B
1. dag

2. droog

3. warm

4. son

5. lank

a) maan

b) koud

c) kort

d) nat

e) nag

6. vet

7. skoon

8. oud

9. eerste

10. hier

f) nuut

g) maer

h) daar

i) vuil

j) laaste
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Leer ook die volgende teenoorgesteldes.

klein – groot

jonk – oud

slordig – netjies

duur – goedkoop

aand – oggend

wen – verloor

vol – leeg

ver – naby

binne – buite

beter – slegter

mak – wild

sterk – swak

bitter – soet

vlak – diep

baie – min

vroeër – later

nuut – oud

warm – koud

arm – ryk

begin – einde

dapper – bang

interessant – oninteressant

vriendelik – onvriendelik

gelukkig – ongelukkig

gevaarlik – veilig

laat – vroeg

Sinonieme

Leer die volgende sinonieme.

akteur – toneelspeler

aktrise – toneelspeelster

vriend – maat

mooi – pragtig

hartseer – treurig

puik – uitstekend

perfek – volmaak

dadelik – onmiddellik

meteens – skielik

ken  – weet

omdat – want

besoek – kuier

nors – onvriendelik

present – geskenk

verniet – gratis

dalk – miskien

bly  – woon

stap – loop
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Intensiewe vorme

Dit is beskrywende woorde soos yskoud en 
spierwit wat sê dat iets baie koud of baie wit is.

Leer die intensiewe vorme.

Teenoorgesteldes

brandarm – skatryk

brandmaer – spekvet

hoepelkrom – pylreguit

vuurwarm – yskoud

dolleeg – propvol

springlewendig – morsdood

papnat – kurkdroog

loodswaar – veerlig

splinternuut – stokoud

bloedjonk – stokoud

peperduur – spotgoedkoop

stroopsoet – galbitter

suikersoet – galbitter

Nog intensiewe vorme

bloedrooi wêreldberoemd

grasgroen dolverlief

potblou blitsvinnig

goudgeel wildvreemd

spierwit dolgraag

pikdonker stapelgek

pikswart smoorkwaad

stokalleen smoordronk

stokblind smoorverlief

stokdoof kliphard

stokstyf hondmak

perdfris asynsuur

seepglad plankdun

Aktiwiteit 17

1.  Die vrou is nie bloedjonk nie, sy is _____.

2. Die ring is nie spotgoedkoop nie, dit is _____.

3. Die glas is nie propvol nie, dit is _____.

4. Die tak is nie veerlig nie, dit is _____.

Intensiewe vorme 
word altyd as een 

woord geskryf.
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Lidwoorde

Lidwoorde is kort woordjies wat jy voor naamwoorde gebruik. Die 
lidwoord ’n word vir een ding gebruik, bv. ’n boek, ’n stoel. Die 
lidwoord die word vir een ding én meer as een ding (meervoude) 
gebruik: die hond, die honde; die voël, die voëls. As ons die gebruik, 
is dit ’n spesifi eke ding of dinge waarvan gepraat word, dié spesifi eke 
hond, nie ’n ander een nie. Meervoude word altyd met die gebruik, 
nooit met ’n nie, bv. die boeke, ✓ nie ’n boeke nie .

Onthou, ’n word nooit met ’n hoofl etter geskryf nie. As jy ’n sin met 
’n begin, word die tweede woord met ’n hoofl etter geskryf: ’n Mens 
sit op ’n stoel. As ons ’n sin met die begin, word die woord die met 
’n hoofl etter geskryf: Die stoele is nuut.

Aktiwiteit 18

Vul ’n of die aan die begin van die sinne in.

1. _____ Dagboek is iets waarin ’n mens elke dag skryf.
2. _____ dagboek waarin ek vanjaar skryf, is blou.

Aktiwiteit 19

Vul ’n of die op die regte plek in die fabel in.

Die kraai en die swaan
1. _____ Kraai sit op 2. _____ tak en kyk na 
3. _____ water in 4. _____ dam. Hy sien 
5. _____ pragtige wit swaan swem. “Dis 6. _____ mooiste voël in 
7. _____ hele wêreld,“ dink 8. _____ kraai. Dit moet 9. _____ water wees 
wat haar so mooi maak. 10. _____ kraai besluit om ook by 11. _____ 
dam te kom woon. Hy vergeet van 12. _____ veld waar hy so baie vet 
wurms geëet het. Elke dag spring hy in 13. _____ water om sy vlerke wit 
te kry. Maar dit gebeur nooit nie. Al wat gebeur, is dat 14. _____ kraai 
vergeet om te eet. Hy word maerder en maerder. En uiteindelik gaan 
15. _____ kraai dood. 16. _____ les van 17. _____ storie is: Jy moenie iets 
probeer wees wat jy nie is nie.
’n Fabel van Aesopus
(Deur die skrywer verwerk)

Daar is twee 
lidwoorde in Afrikaans: 
’n (a/an) en die (the).
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Ek Jy

Sy

Hy

Ons, Julle
Hulle

Voornaamwoorde

Dié woorde soos ek, jy, hy, ons, julle, hulle, myne, joune, ons s’n, 
ensovoorts word in die plek van ’n naamwoord gebruik.

Persoonlike voornaamwoorde

–  Onthou, as ons van ’n meisie praat, gebruik 
ons die twee woorde sy en haar, bv. Sy lees haar boek.

–  As ons van ’n seun praat, gebruik ons 
die twee woorde hy en sy, bv. Hy lees sy boek.

Besitlike voornaamwoorde

(My – myne, jou – joune, sy – syne, haar – hare, 
ons – ons s’n, julle – julle s’n, hulle – hulle s’n) 

Enkelvoud Meervoud
Dis my lekkers. – Dis myne.

Dis jou lekkers.  – Dis joune.

Dis sy lekkers. – Dis syne.

Dis haar lekkers. – Dis hare.

Dis ons lekkers. – Dis ons s’n.

Dis julle lekkers. – Dis julle s’n.

Dis hulle lekkers. – Dis hulle s’n.

Dit is my lekkers. 
Dis myne!
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Aktiwiteit 20

Lees die woorde van die bekende liedjie, “Lank sal hy lewe”. 
Jy sal sien ’n paar voornaamwoorde is uitgelaat. Vul die regte 
voornaamwoorde in.

Sing dit vir ’n seun.

Lank sal hy lewe
Lank sal _____ lewe
Lank sal _____ lewe
in _____ gloria.

Sing dit vir ’n meisie.

Lank sal sy lewe
Lank sal _____ lewe
Lank sal _____ lewe
in _____ gloria.

Sing dit vir twee mense.

Lank sal hulle lewe
Lank sal _____ lewe
Lank sal _____ lewe
in _____ gloria.

(Uit: FAK-Sangbundel  Volume 2, FAK, 2012)

Lank sal hy lewe

 Lank     sal   hy   le  –   we.          Lank     sal   hy    le  –  we.          Lank     sal   hy    le  –  we  in    sy

   glo  –   ri   –   a!       In    sy        glo    –    ri      –     a!          In    sy        glo    –    ri       –      a!
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Aktiwiteit 21

Lees die brief wat ’n meisie aan ’n tydskrif oor haar ma geskryf het. Sy 
sê dat sy haar ma baie waardeer.

’n Ma vir ’n huis
Wat is ’n huis sonder ’n ma? Niks nie, het ek 
vanoggend weer besef. My ma se keel het 
Maandagoggend begin brand en sy was siek. Soos 
elke ander oggend was dit my ma wat my kom 
wakker maak. Die dag as ék siek is, moet alles vir my 
aangedra word, niemand mag my pla nie – en my 
ma moet weereens alles vir my doen. Dankie, Ma.
(Deur die skrywer)

1.  Herskryf die brief asof jy vir iemand anders vertel wat die meisie 
geskryf het. Vervang ek met sy en bring die nodige veranderinge 
aan. Verander ook my na haar.

  Begin so: Wat is ’n huis sonder ’n ma? Niks nie, 
het sy vanoggend weer besef. Haar ma se keel . . .

2.  Herskryf die brief asof die 
meisie se broer dit geskryf 
het. Vervang nou ek met hy 
en my met sy en hom. 

  Begin so: Wat is ’n huis sonder 
’n ma? Niks nie, het hy 
vanoggend weer besef. Sy ma se keel . . .

Vraende voornaamwoorde

Lees die volgende vraagwoorde 
hardop en doen dan die aktiwiteit.

 Wie? Wat? Waar? 

 Hoe laat? Waarmee? Hoeveel?

Onthou, ek word sy 
vir ’n meisie en my ma 

word haar ma.
Onthou, ek word hy vir 
’n seun en my ma word 

sy ma.

Laat jou 
stem opgaan 

as jy vrae lees!
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Aktiwiteit 22

Lees die sinne oor ’n dief wat by 
’n huis ingebreek het. Vra vrae
om by die sinne te pas. 

Voorbeeld:  ’n Dief het by ’n huis ingebreek.
 a) _____ het by ’n huis ingebreek?
 b) _____ het die dief ingebreek?

Antwoord: a) Wie het by die huis ingebreek?
 b) Waar het die dief ingebreek?

Kies elke keer een van die vraagwoorde regs.

1. Hy het om elfuur die aand die venster gebreek.

 a) _____ _____ het hy die venster gebreek?

 b) _____ het hy om elfuur gebreek?

2. Hy het die venster met ’n klip stukkend gegooi.

 a) _____ het hy die venster stukkend gegooi?

 b) _____ het hy met ’n klip stukkend gegooi?

3. Hy het die TV-stel in die sitkamer gesteel.

 a) _____ het hy in die sitkamer gesteel?

 b) _____ was die TV-stel?

4. Hy het R5 000 uit die kluis gesteel.

 a) _____ geld het hy uit die kluis gesteel?

 b) _____ was die geld wat hy gesteel het?

5. Die polisie het hom net buite die huis gevang.

 a) _____ het hom net buite die huis gevang?

 b) _____ het die polisie hom gevang?

Wie?

Wat?

Waar?

Hoe laat?

Waarmee?

Hoeveel?

Die sinne in die 
blokkies is eintlik 

die antwoorde op 
die vrae.
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EET

WAS

STAP

LAG
VEE

DANS

DRINK
VERF

SIT STAAN

HARDLOOP

TREKSPRING 

SLAAP

GOOI

VANG

LEES SKRYF

LUISTER

Werkwoorde

Almal op die prentjie doen iets. Sê wat hulle doen. 
Lees die woorde hardop. Jy kan die aksies uitvoer 
as jy wil.

SING

Al die woorde 
by die prentjies is 

werkwoorde.
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●  Lees die grappie waarin die werkwoorde leen, teruggee en gee 
gebruik word. As jy by iemand ’n potlood leen, gebruik jy dit ’n 
rukkie en gee dit terug. As jy iets vir iemand gee, verwag jy nie dat 
hy dit moet teruggee nie.

   leen: borrow  teruggee: give back   gee: give

  het + ge-

  sal

● Dink jy die ma gaan vir hom die geld gee, of leen?

● Sal jou ma vir jou geld gee, of leen? Gee ’n rede vir jou antwoord.

Tye

Daar is drie tye in Afrikaans. Die werkwoorde in die sinne sê vir ons 
wanneer iets gedoen word of gebeur het.

Dit wat klaar gebeur het. Die verlede tyd. 

Dit wat nou gebeur. Die teenwoordige tyd.

Dit wat nog sal gebeur. Die toekomende tyd. 

Lees die sinne hardop. Kyk hoe die werkwoord se vorm of plek verander.

 Wat het gebeur? Wat gebeur nou? Wat sal gebeur?
 Verlede tyd Teenwoordige tyd Toekomende tyd

 Sy het gesing. Sy sing. Sy sal sing.

 Die seun het gedans. Hy dans. Hy sal dans.

 Sy het geëet. Sy eet. Sy sal eet.

Leen? Leen beteken net vir ’n kort rukkie. Leen beteken jy 
gee dit terug. Leen beteken nie vir altyd nie.

Mamma, kan Mamma vir 
my geld leen, asseblief?

(Deur die skrywer)
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Aktiwiteit 23

Jy lees ’n resep vir ’n melkskommel 
(milkshake) in ’n resepteboek.

Die bestanddele (ingredients) wat jy nodig het:

’n glas melk

2 eetlepels roomys

1 teelepel vanieljegeursel

Die metode:
1. Gooi al die bestanddele in ’n houer.
2.  Klits die melk, die roomys en die 

geursel tot dit dik is.
3. Skink dit dadelik in ’n lang glas.
4.  Drink die melkskommel en geniet dit.

Jy wil graag vir jouself ’n melkskommel 
maak (toekomende tyd).

Begin so:

1. Ek sal al die bestanddele . . .

2. Ek sal die melk . . .

3. Ek sal dit dadelik in ’n . . .

4. Ek sal die melkskommel . . .

Skryf nou dieselfde sinne hierbo in die verlede 
tyd oor, asof jy vir ’n maat verduidelik hoe 
jy dit gedoen het.

Begin so:

1. Ek het al die bestanddele . . .

2. Ek het die melk . . .

Lees die hele 
resep hardop.

Skryf die 
sinne neer.
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Voorbeelde:

besluit (decide) – Ons het besluit om te gaan slaap.

gedra (behave) – Die leerders het hulle goed gedra.

herhaal (repeat) – Die onderwyser het die vraag herhaal.

erken (acknowledge) – Ek het dadelik erken dat ek ’n fout begaan het.

ontvang (receive) – Die sportster het ’n medalje ontvang.

verlang (miss) – Die man het na sy vrou verlang.

Leer die volgende reëls:

is word was: Die kind is siek. – Die kind was siek.

het word het gehad: Sy het griep. – Sy het griep gehad.

Aktiwiteit 24

Lees die gediggie oor die wind.
Skryf dit oor asof dit gister gebeur het.
Al die woorde in vet druk is werkwoorde
wat in die verlede tyd geskryf moet word.

Onthou, die woorde wat met be-, ge-, her-, er-, ont- en ver- begin, 
kry nie ’n ge- in die verlede tyd nie.

Die wind
Die wind waai en waai, 1. Die wind het gewaai en _____,
dit dreun en dit draai. 2. dit het _____ en dit het _____.
Dit ruk en dit pluk, 3. Dit het _____ en dit het _____,
ek koes en ek buk. 4. ek het _____ en ek het _____.
Ek keer mooi, keer op keer, 5. Ek het mooi _____, keer op keer,
anders staan ek nie meer nie. 6. anders het ek nie meer _____ nie.

(Deur die skrywer)
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Aktiwiteit 25

Skryf nou die gediggie op bl. 230 oor asof die wind môre gaan waai 
(toekomende tyd).

1. Die wind sal waai en _____,

2. dit sal _____ en dit sal _____.

3. Dit sal _____ en dit sal _____,

4. ek sal _____ en ek sal _____.

5. Ek sal mooi _____, keer op keer,

6.  anders sal ek nie meer _____ nie.

Skeibare werkwoorde

Party werkwoorde bestaan uit twee dele soos:

    inkleur    oplos   aankondig

 

– In die toekomende tyd word dié werkwoorde aanmekaar geskryf:

   Die seun sal die prente inkleur.

–  In die teenwoordige tyd word dié werkwoorde geskei, d.w.s. hulle 
word los van mekaar geskryf en die tweede deel kom eerste:

   Die seun kleur die prente in.

–  In die verlede tyd word dié werkwoorde weer een woord, maar die 
ge- kom tussen die twee dele:

   Die seun het die prent in ge kleur. 

in + kleur op + los aan + kondig

Lesreeks 19: Taalstrukture en -konvensies
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Aktiwiteit 26

Jy gaan op ’n skooltoer! Lees die sinne. Jy sal sien daar is ’n skeibare 
werkwoord in elke sin. Skryf die sinne eers in die verlede tyd oor en 
daarna in die toekomende tyd.

1. Jy haal jou tas uit.

2. Jy pak jou klere in.

3. Jy maak jou tas toe.

4. Jy dra die tas uit.

Verlede tyd Toekomende tyd

1. Jy het jou tas uitgehaal. 1.  Jy sal jou tas uithaal.

2. _____ 2. _____

3. _____ 3. _____

4. _____ 4. _____

Sinne met  om … te

Die leerders is gereed om te vertrek.

Die busbestuurder is besig om die tasse in te laai.

Almal hou daarvan om nuwe plekke te sien.

Die hoof besluit om met die leerders te praat.

Sinne met  behoort … te

’n Mens behoort versigtig te bestuur.

’n Mens behoort vriendelik te wees met ander.

Jy behoort genoeg te slaap.

Jy behoort gesond te eet.

Jy is nou 
gereed om 
te vertrek.

Onthou! Behoort 
word altyd saam 

met te gebruik, nie 
saam met om te nie.
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Wat ek alles hierdie week moet doen:

1.  My kamer regpak.

2. My boeke oortrek.

3. My wiskunde doen.

4. Vir my toets leer.

5. Tandarts toe gaan.

6. Nuwe skoene koop.

Ek weet 
nie of ek al 
dié dinge wil 

doen nie!

Aktiwiteit 27

Lees eers 
die lysie 
hardop 
en doen 
dan die 
aktiwiteit.

Skryf die sinne op twee maniere oor.

Onthou: ’n Mens sê nooit: 
Ek behoort om X iets te 
doen nie. Jy sê net: Ek 
behoort iets te doen. ✔

1. Ek moet my kamer regpak.

2. Ek moet . . .

3. Ek moet . . .

4. Ek moet . . .

5. Ek moet . . .

6. Ek moet . . .

1. Ek behoort my kamer reg te pak.

2. Ek behoort . . .

3. Ek behoort . . .

4. Ek behoort . . .

5. Ek behoort . . .

6. Ek behoort . . .

Moet

Behoort
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Telwoorde

Hooftelwoorde

1 – een 10 – tien

2 – twee 11 – elf

3 – drie 12 – twaalf

4 – vier 13 – dertien

5 – vyf 14 – veertien

6 – ses 15 – vyftien

7 – sewe 30 – dertig

8 – agt 40 – veertig

9 – nege 50 – vyftig

Aktiwiteit 28

Kyk na die kalender en tel die dae in September, bv. 1 – een, 2 – twee, 
3 – drie tot by 30. Hoeveel dae het September?

S e p t e m b e r
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30

Wat is die atleet 
se nommer? Sê 

dit hardop.
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Rangtelwoorde

eerste (1ste) vyfde (5de) negende (9de) dertiende (13de)

tweede (2de) sesde (6de) tiende (10de) veertiende (14de)

derde (3de) sewende (7de) elfde (11de) vyftiende (15de)

vierde (4de) agtste (8ste) twaalfde (12de) sestiende (16de)

Kyk weer na die kalender op bl. 234. Kan jy die datums hieronder reg sê?

Voorbeeld: 1 September: een September of die eerste September.
  5 September  8 September

10 September 15 September

17 September 20 September

28 September 30 September

Aktiwiteit 29

Skryf die telwoorde in plaas van die syfers in die aftelrympie uit.

(1)  Een, (2) twee;
swem in die see.

(3)  _____  , (4) _____  ;
kom gou hier!

(5)  _____  , (6) _____  ;
leer jou les.

(7)  _____  , (8) _____  ;
dis donker in die nag.

(9)  _____  , (10) _____  ;
kan jy dan iets sien?

(Deur die skrywer)

Aktiwiteit 30

Gee elke keer die regte vorm van die getal tussen hakies (rangtelwoorde).

1. Dis die (3) keer dat hy laat is.

2. My pa vier vandag sy (40) verjaardag.

3. Dis die (2) dief wat by ons huis inbreek.

4. Dis die (1) keer dat ek ’n leeu sien.

’n Mens kan sê: een 
September of die eerste 

September! Al twee is reg.

’n Mens kan agt of ag sê vir 8.
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Voorsetsels

Die woorde in vet druk in die versie is almal voorsetsels. Hulle sê vir 
ons waar iets is, soos in, voor, op, onder, agter, tussen en langs. Lees 
die gediggie hardop. Let op die voorsetsels in vet druk.

Onder die bome en tussen die gras,
bo-op die blare en onder die bas – 
fl adder die skoenlapper
tussen die blomme
vlieg ’n voël
ver, ver
in die lug

(Deur die skrywer)

’n Mens praat met iemand. (to)

Jy kyk na iets. (at)

Jy praat oor iets soos die weer. (about)

Jy dink aan iemand. (of)

’n Kind is soms bang vir die donker. (of)

Kinders hou baie van lekkers. (of)

’n Skildery hang teen die muur. (against)

Die vakansie begin oor twee weke. (in two weeks’ time)

Die partytjie is tot vyfuur in die middag. (till)

In ons land ry ons aan die linkerkant van die pad. (on … of)

Jy moet versigtig om die draai ry. (around)

’n Mens kan per ongeluk verdwaal. (by)

’n Mens luister na die radio. (to)

Daar is nie reëls om te help 
om voorsetsels te gebruik nie. 
Jy moet hulle net goed leer.
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Aktiwiteit 31

Kyk na die prentjies en vul die voorsetsels in. Kies die regte woorde in 
die blokkie.

Die bal is 1. _____ die doelhok.

Die hond spring 2. _____ die muur.

Die koppies is 3. _____ die rak.

Die seun lê 4. _____ die boom.

Die hasie sit 5. _____ die bos.

Die kat sit 6. _____ die deur.

op            agter            in            oor            voor            onder

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Voegwoorde

As jy sinne langer wil maak, verbind jy dit met voegwoorde soos en, 
want, daarom en omdat.

Kyk hoe die sinne verander as jy hulle met 
voegwoorde verbind.

Groep 1
Ek trek ’n trui aan. Dit  is  koud buite. (want)

Ek trek ’n trui aan, want dit  is  koud buite.

Groep 2
Thomas skryf môre toets. Hy  leer  vanaand. 
(daarom)

Thomas skryf môre toets; daarom  leer  hy 
vanaand.

Groep 3
Lulu gaan vroeg slaap. Sy  is  moeg. (omdat).

Lulu gaan vroeg slaap omdat sy moeg  is .

Het jy geweet?

Daar is drie groepe voegwoorde in Afrikaans.

Groep 1 Groep 2 Groep 3
en

maar

want, ens.

Die tweede sin 
verander nie. Die 
woordorde bly 
dieselfde.

daarom

dus

dan, ens.

Die werkwoord 
van die tweede sin 
spring vorentoe en 
staan direk ná die 
voegwoord.

omdat

dat

terwyl, ens.

Die werkwoord van 
die tweede sin spring 
na die einde van die 
sin.

Kyk hoe die tweede 
sin verander.

Kan jy sien? Die 
woordorde van 
die tweede sin bly 
dieselfde. Daar is ’n 
komma (,) voor want.

Kan jy sien? Die 
werkwoord kom 
direk ná die 
voegwoord daarom.

Ná omdat beweeg 
die werkwoord na 
die einde van die sin.
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Aktiwiteit 32

Nou gaan hulle éérs musiek maak by Chris Hani-skool.

Abongile Dingiswayo (voor) begin al die snare van ’n kitaar tokkel. Bongile Sulelo 
(links) en Ayabulela Phele (agter) kyk wat hy doen. Xola Ncethani bewonder die 
saksofoon. Die koor van die Chris Hani Kuns- en Kultuurskool in Khayelitsha het 
gisteroggend R50 000 se musiekinstrumente van die GrandWest-casino ontvang 
nadat hulle in Julie aan die High School Jam-kompetisie deelgeneem het.

(Uit: Die Burger, 19 September 2012)

Verbind die sinne met die voegwoorde tussen hakies.

1. Abongile tokkel sy kitaar. Bongile en Ayabulela luister na hom. 
(terwyl)

2. Die seuns sing in die skoolkoor. Hulle woon in Khayelitsha. (en)

3. Almal weet. Die koor is baie goed. (dat)

4. Hulle doen goed in die kompetisie. Hulle kry musiekinstrumente. 
(daarom)

5. Hulle ontvang die prys. Hulle is die beste. (omdat)

6. Die seuns is opgewonde oor die instrumente. Hulle gaan hulle 
musiektalente ontwikkel. (want)
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Aktiwiteit 33

Lees die begin van ’n storie oor ’n seun met die naam Thabo. Vul die 
voegwoorde in die blokkie op die regte plekke in die sinne in.

Daar is nie ’n hoërskool op die plaas nie, 1. _____ moet Thabo na ’n 
skool in die stad gaan. 2. _____ hy sy ouma gegroet het, klim hy en 
sy ma Mantso in ’n taxi. Thabo sit styf langs sy ma, 3. _____ daar is 
baie mense in die taxi. Hy kyk na sy nuwe tas 4. _____ hy kyk na sy 
blink, swart skoene, 5. _____ sy hart sien nog vir Ouma met die trane 
in haar oë.

(Deur die skrywer)

Woordorde

Party sinne kan op meer as een manier 
geskryf word. Lees hierdie sin:

Jy kan hierdie sin ook met soms begin:

Hierdie sin se woordorde is verkeerd: 

Kan jy sien? 
Soms en ’n mens 

ruil nou plekke. Die 
werkwoord kry bly 
op dieselfde plek.

want       maar       daarom       Nadat       en

’n Mens kry soms vreemde troeteldiere.

Soms kry ’n mens vreemde troeteldiere.

Soms ’n mens kry vreemde troeteldiere. ✘
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Aktiwiteit 34

Skryf die storie oor. Begin elke sin met die woorde in vet druk.

1.  Daar was eenmaal ’n vrou met die naam Lerato. 
Eenmaal was daar . . .

2.  Sy het baie jare lank in ’n huis langs die bos gewoon. 
Baie jare lank het . . .

3.  ’n Man bring op ’n dag ’n renosterkalfi e 
na haar toe.

4. Lerato besluit dadelik om die kalfi e te hou.

5. Sy gee elke dag vir die kalfi e melk en kos.

6. Sy het uiteindelik ook ’n troeteldier in haar huis.

7. Hy sal miskien nie vir ewig ’n troeteldier bly nie.

8. Hy sal eendag seker teruggaan bos toe.

(Deur die skrywer)

Ontkenning

As jy iets ontken, sê jy dit is nie so nie of dit het nie gebeur nie. Lees 
die idiome en hulle betekenisse hardop. Jy sal sien, in elke idioom is 
daar ’n dubbele ontkenning.

  Nie die paal haal nie.  (Nie suksesvol wees nie. – Not to achieve one’s 
object.)
  Hy het geen ore aan sy kop nie.  (As ’n mens ongehoorsaam is en nie 
doen wat vir jou gesê word nie. – To be disobedient.)
  Nie vir koue pampoen skrik nie.  (Nie vir iets kleins bang wees nie. – 
Not to be frightened by silly things.)
● Net een  nie

In kort sinne is daar net een nie.

  Hy slaap nie.

● Twee  nie’s  (nie . . . nie)

Die meeste sinne kry twee nie’s in die ontkenning.

  Hy slaap nie in die nag nie.
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● Ontkenningswoorde en  nie

Sinne met iemand, êrens, iets en ooit 
verander in die ontkenning.

nie + iemand word niemand . . . nie

nie + êrens word nêrens . . . nie

nie + iets  word niks . . . nie

nie + ooit  word nooit . . . nie

nie + al ooit word nog nooit . . . nie

nie + nog word nie meer . . . nie

Aktiwiteit 35

Beantwoord die vrae oor die spookhuis in die ontkenning.

1. Is iemand tuis?

 Nee, _____ is tuis _____.

2. Is daar iets in die yskas?

  Nee, daar is _____ in die yskas 
_____.

3. Is daar êrens ’n hond? 

  Nee, daar is _____ ’n hond 
_____.

4. Sal jy dit ooit verstaan? 

  Nee, ek sal dit _____ verstaan 
_____.

5.  Was jy al ooit in daardie huis? 

  Nee, ek was _____ _____ in 
daardie huis _____.

6.  Woon daar nog mense in die 
spookhuis?

  Nee, daar woon _____ _____ 
mense in die spookhuis _____.
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Aktiwiteit 36

Voltooi die gediggie deur nie, nooit en niks in te vul.

Kan nie ophou kla nie
Kosie Klakous kan nie ophou kla ____  .
Daar’s (nie + iets) ____ wat hom nie pla ____.
Daar’s (nie + iemand) ____ van wie hy hou ____,
daar’s (nie + ooit) ____ kos wat hy wil kou _____.
Kosie Klakous, (moet + nie) ____ met alles fout vind ____  ,
’n mens bly ____ altyd ’n kind ____.
Sê net vir my
is daar (nie + iets) ____ waarvan jy regtig hou ____?

(Deur die skrywer)

Aktiwiteit 37

Lees die advertensie 
oor salf vir babas wat 
tande kry. Skryf die vier 
ontkennende woorde 
neer.

● Dink ’n bietjie: 
hoekom sal niemand 
kan slaap nie?

Jy 
moet die 

ontkennende 
vorm 13 

keer in dié 
gediggie 

invul.

(D
eu

r 
di

e 
sk

ry
w

er
 g

es
ke

p)

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   243 2013/09/13   8:44 AM

Split by PDF Splitter



244 Kwartaal 4 

Funksionele taal – Kommunikasie

Aktiwiteit 38

Rolspel: Telefoongesprekke

Julle gaan kort telefoongesprekke met mekaar voer. Verdeel in groepies 
van twee. Maak asof julle telefone het, of gebruik speeltelefone en voer 
die gesprekke hieronder met mekaar. Maak beurte om mekaar te bel. 
Onthou, let op julle telefoonmaniere. As jy die foon optel, sê jy wat jou 
naam en van is. Moenie net “hallo” sê nie!

● Die een maat nooi die ander maat om iets saam met hom of haar 
te doen, soos om te gaan fl iek of te gaan swem.

Sal jy asseblief …    ?

Hallo! Dis Pule wat praat, nege-sewe-ses-drie-vier (97634).

Ek wil jou graag nooi …                    Wil jy graag saam met my …

● Jy bel ’n maat om hom of haar vir iets te bedank.

Baie dankie …                 Ek wil graag vir jou dankie sê …

● Jy bel ’n maat om hom of haar te vra om jou ’n guns te bewys.
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●  Jy bel ’n maat en vra hom of haar om vir jou te sê waar die biblioteek 
is.

● Jy bel ’n maat en vra of hy of sy vir jou kan sê watter huiswerk jy moet 
doen.

● Jy bel ’n maat en vra of jy sy of haar boek vir die toets kan leen.

● Jy bel ’n maat om te sê jy is jammer om te hoor hy of sy is siek.

● Jy bel ’n maat om hom of haar sukses toe te wens met die eksamen.

● Jy bel ’n maat om hom of haar met iets geluk te wens, soos ’n prys 
wat hy of sy gewen het, of met sy of haar verjaardag.

Kan jy asseblief vir my sê waar …  ?

Kan jy asseblief vir my sê watter …  ?

Kan ek asseblief …?

Ek is jammer om te hoor …

Ek hoop dit gaan goed … Sterkte …

Baie geluk met …
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 Bergstraat 28
 George
 6529
 4 Julie 2013

Liewe Marlene

……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………

………………

Straatnaam kom 
voor huisnommer.

Adres en datum 
sonder leestekens; 
straat-, plek- en 
eiename met 
hoofl etters

Inleidende paragraaf

Slotparagraaf is net 
een sin met ’n punt 
aan die einde.

Laat ’n reël 
oop na elke 
paragraaf.

Jou naam 
– sonder ’n 
leesteken

Reël oop tussen 
adres en aanhef

Skryf ’n brief van 110  –120 woorde aan ’n maat en vertel hom of 
haar van iemand wat jy bewonder wat woeker met sy of haar 
talente.
● Beplan jou brief deur idees oor die onderwerp neer te skryf.

● Skryf jou brief in paragrawe.

● Gebruik ’n informele styl, want dit is vir ’n maat.

● Maak seker dat jy leestekens reg gebruik en korrek spel.

● Lees jou brief deur en redigeer dit.

● Skryf jou brief netjies oor en proefl ees dit vir aanbieding.

Aktiwiteit 39
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