
 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 6 

Leerderboek: Kwartaal 3 
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Luister en praat                       

Luister na die storie wat jou onderwyser vir jou gaan lees. 

Onthou hoe jy moet luister: 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

Prent uit: Piekfyn Afrikaans Graad 6 

1. Waarvan het Tefo altyd gedroom? (Om slim te wees / om ryk te wees / om 

‘n sokkerheld te wees / om goed te kan lees) 

2. Vir watter sokkerspan is Tefo gekies?  

3. Is die volgende waar of onwaar? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Tefo het baie goed op skool gedoen. 

4. Wie was Sipho? (Tefo se pa / Tefo se bestuurder / Tefo se spanmaat/ Tefo 

se vriend) 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 3 week 1 & 2:  Leerders                                                                           3 
 

5. Wat het Tefo met al sy geld gedoen?                                                              

Hy het ‘n duur … en … gekoop en … gehou. 

6. Waar het Tefo se ma gewoon? (In die township / in die stad / in ‘n groot 

huis/ by Tefo in sy huis) 

7. Wat was Tefo se swakste eienskap?                                                              

Hy het nie arm mense … nie, want hy het gedink dat hy …. as hulle is. 

8. Dink jy dat Tefo geweet het dat sy bestuurder nie ‘n goeie man was nie? 

Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

9. Wat moes Tefo doen om geld in die hande te kry?                                         

Hy moes … 

10. Som die storie op deur die tydlyn oor Tefo se lewe te voltooi: 

1990 1997 2008 2010 2014 2017 2018 

 

Voltooi die volgende tabel om Tefo se motor en sy huis te beskryf: 

Tefo se motor Tefo se huis 

Sy motor was…(kleur). Dit was ‘n 

…(soort). Binne-in die motor was… Die 

motor kon … 

Tefo se huis was in …(stad). Daar was 

… (hoeveel) vertrekke in die huis. Die 

huis was…(kleur) aan die buitekant en 

die dak was…  

Voltooi die volgende tabel om die verskille tussen Tefo en Sipho te verduidelik:  

Tefo Sipho 

Tefo was ‘n …                                         

Tefo kon nie … nie                                     

Tefo was ‘n … man. 

Sipho was sy …                                      

Sipho kon goed …                                  

Sipho was ‘n … man. 
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Lees die gedig saam met jou onderwyser en klasmaats. 

Gesonde en ongesonde kos 

Lekkers gee net tandpyn                                                                                 
En dis tog so seer.                                                                                            
Appels gee gesondheid                                                                                       
Eet hul meer en meer!  

Groente en vrugte is gesonde kos,                                                                     
en gee jou wange ‘n pragtige blos.                                                                      
Dit maak jou sterk,                                                                                             
dit gee jou krag.                                                                                                 
Om te hardloop en sing deur elke dag. 

 

 

Taalspeletjie 

In die volgende woordsoek is woorde versteek wat in Tefo se storie is. Skryf die 

woorde in jou werkboek neer. 

 g s m s b k w n  

 h s o l e e s w  

 t p t r  s t r s  

 s w o t t e t o  

 t r r b u l p k  

 r n g v u h b k  

 a l e e r g d e  

 a c l n d u u r  

 t r d b e t e r  

 b t v m r d f p  

 

 

 

 

 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 3 week 1 & 2:  Leerders                                                                           5 
 

Gee instruksies 

In die prent is twee kinders besig om skottelgoed te was. Gesels saam met jou 

onderwyser en klasmaats oor hoe om skottelgoed te was. Skryf instruksies oor 

hoe om skottelgoed te was in jou werkboek. Laat die woorde in die woordblok jou 

help. 

prop wasbak skottelgoedseep warm water 

vadoek afdroograk afdroograk kas 
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Lees & kyk 

Lees die storie en beantwoord die vrae in jou werkboek: 

Die geskedenis van sokker 

Sokker het sy oorsprong in Engeland gehad. 

Mense wat in een dorpie gebly het, het oor 

naweke bymekaargekom en om ‘n bal heen en 

weer deur die strate geskop. Dit was ‘n wrede 

spel. Mense het mekaar gestoot en gestamp en 

hulle het seergekry. Daar het geen reëls vir die 

spel bestaan nie. Daar was geen skeidregsters 

wat die spel beheer het nie. Later het groter en 

kleiner dorpe teen mekaar begin speel.  

 

In 1314 het die hoofburgemeester van Londen dit onwettig verklaar om sokker te 

speel. Die redes daarvoor was die geraas in die strate en die seerkry van die 

spelers. Die koningin van Engeland het mense vir ‘n week tronk toe gestuur as 

hulle sokker gespeel het. Niks het die sokkerspelers afgesit nie, want hulle was 

baie lief vir die spel. 

Die eerste sokkerreëls is in 1815 gemaak. Die reëls het dissipline in die spel 

verseker. Die spel het versprei na ander lande en vandag is sokker die gewildste 

sportsoort ter wêreld. 

 

1. In watter land het sokker sy oorsprong gehad? (Europa / Suid-Afrika / 

Londen / Engeland) 

2. Waar het die mense sokker gespeel? (By ‘n huis / in die strate / op ‘n 

sokkerveld / in ‘n groot stadion) 

3. Waarom was sokker ‘n wrede spel?                                                                

Daar was geen … vir die spel nie. Mense het mekaar … en … en… 
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4. Wie beheer ‘n sokkerwedstryd? (Skeidsregter / spelers / hoofburgemeester 

/ koningin) 

5. Noem een rede waarom sokker onwettig verklaar is. 

6. Watter straf het mense gekry wat sokker gespeel het?                                  

Hulle is … toe gestuur vir ‘n … 

7. Waarom het sokkerspelers aangehou om sokker te speel?                            

Hulle was … vir die spel. 

8. Waarmee het die sokkerreëls gehelp? (Om die spel gewild te maak / om 

dissipline in die spel te bring / om die spel wettig te maak / om die spel 

aanskoulik te maak) 

9. Wat beteken die woord “wrede”. (Om iemand pyn en leed aan te doen / om 

mooi met iemand te praat / om goed sokker te kan speel / om sokkerreëls   

na te kom. 

10. Wat doen ‘n burgemeester? Wie is jou dorp / stad se burgemeester?            

Hy / sy die … van die dorp / stad se bestuur. 

11. Wat sou gebeur het as daar nie sokkerreëls gemaak is nie?                          

12. Wat beteken dit dat sokker die gewildste sportsoort in die wêreld is? 

13. Hou jy van sokker? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

 

Lees ‘n brief 

Lees die brief op die volgende bladsy saam met jou                                 

onderwyser en klasmaats. 

 

 

 

 
 



 
 

Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 3 week 1 & 2:  Leerders                                                                           8 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerk en aangepas: Piekfyn Afrikaans graad 6 

 

 

 

                            Phomolongstraat 13                                                  
Kwêla Township                         
Johannesburg                                         
1234                              
16 Julie 2019 

 

 

Beste Sam 

Ek het baie goeie nuus om vir jou te vertel. Tefo 
het teruggetrek na die township. Ek het verlede 
Donderdag in die straat geloop en toe sien ek baie 
mense wat daar rondstaan. Ek het nader gestap om 
te gaan kyk waarom die mense daar staan. Ek het 
dadelik vir Tefo herken, want ek het mos gereeld 
sokker op TV gekyk. Hy was besig om sy goed uit te 
pak. Ek was so verbaas, maar ook bly om held te 
sien. 

Hy bly nou by sy ma. Ek het na hom toe gestap en 
vir hom gesê dat hy my sokkerheld is. Hy gee toe 
vir my al sy sokkertruie! Hy is regtig ‘n baie gawe 
man.  

Sien jou binnekort, dan kan ek vir jou ook een van 
die truie gee. 

Groete 

John 
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Beantwoord die vrae mondeling: 

1. Wat is die verskil tussen hoe jy ‘n adres in Engels en in Afrikaans skryf? 

2. Wat is die aanhef van die brief? 

3. Wat is die slot van die brief? 

4. Aan wie skryf John die brief? 

5. Waarom skryf John die brief? 

6. Waarom is John opgewonde? 

7. Wat gaan John vir Sam gee? 

 

Skryf ‘n dagboekinskrywing 

John was baie opgewonde die dag toe hy vir Tefo in die township gesien het. Die 

aand skryf hy in sy dagboek oor alles wat gebeur het. Verbeel jou jy is John en 

skryf sy dagboekinskrywing. 

• Jou dagboekinskrywing moet 50 – 60 woorde wees. 

• Volg die stappe van die skryfproses. 

• Gebruik die raamwerk om jou te help. 

• Vertel die gebeure in die regte volgorde. 
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16 Julie 2019 

(Reël oop)                                                                                                                                                                 
Sjoe, ek kon nie glo … Ek het nooit gedink…. Ek het in die 
straat gestap…  Ek het … Ek sien toe… 

Vertel wat alles gebeur het.                                                                       
Wat sal John nooit vergeet? 
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Stelsinne: 

'n  Ste ls in  is  'n  s in  waarin  'n  s te lling  gem aak word , b v.  

 
 

  

Taalstruktuur en -konvensies 

Sinsoorte 
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Gebruik die volgende woorde om stelsinne te bou. 

1. Tefo, sokker 

2. Sipho, bestuurder 

3. Tefo, motor 

4. Sipho, slegte 

5. Lekkers, tandpyn 

6. Groente en vrugte, gesonde 

7. Mense, seergekry, sokker 

8. Koningin, tronk 

9. Sokker, gewildste 

10. John, ‘n brief 

 

Vraagsin: 

Begin  m et  ‘n  vraagwoord : Wa nneer , wa a r heen , wa a r om , hoe, 
wa a r , wa t , wa t ter . Die  s in  e ind ig  m et  ‘n  vraag teken  (?). 

 

Vul die korrekte vraagwoorde en die leestekens in om die volgende vraagsinne te 

voltooi. 

1. … woon Tefo 
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2. … het Tefo verkoop 

3. … het truie by Tefo gekry 

4. … het Tefo sy goed verkoop 

5. … is jy oppad 

6. … dag is dit vandag 

7. … het mense seergekry in sokker 

8. … het die mense in die begin sokker gespeel 

9. … was sokker ‘n wrede spel 

10. … straf het mense gekry wat sokker gespeel het 

 

Uitroepsinne: 

'n  Uitroepsin is  'n  s in  waarin  iem and  ie ts  u it roep .  Daar is  
a ltyd  ‘n  u itroep teken  (!) aan  d ie  e ind e  van  ‘n  s in .  
1. Sjoe, dit was ‘n koue nag! 

2. Wat, ek kan dit nie glo nie! 

3. Hoera, ek is bly! 

4. Eina, dit is seer! 

5. Sies tog, is siek! 

Bevelsin: 

Word  geb ru ik om  ‘n  b eve l /  op d rag  gegee . Die  s in  b eg in  
m et  ‘n  aks iewoord  (werkwoord ).  
1. Draai links by die stopstraat. 

2. Ry nou! 
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3. Stap vinniger! 

 

4. Bly stil! 

5. Praat sagter! 

 

Sê of die volgende sinne uitroepsinne of bevelsinne is: 

1. Skop die bal!  

2. Sit regop!  

3. Eina, hy het my gestamp!  

4. Hoera, my span het gewen!  

5. Eet jou kos!  
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Taalstruktuur en -konvensies 
Enkelvoudige sin (simple sentence) 

‘n Enkelvoudige sin bestaan uit EEN onderwerp (subject), EEN 
gesegde (verb) en EEN voorwerp (object). 

 

 

Wie doen wat? 
 

Die sokkerspeler 
 

skop 
 

die bal 

 

 

 

 

 

 

 

Skryf die onderwerp, gesegde en voorwerp van elke sin neer.   

1. Die seun is ‘n sokkerheld. 

2. Die bestuurder lees die kontrak. 

3. Die mense woon in ‘n huis. 

4. Die man groet die mense. 

5. Die dokter behandel die beseerdes. 

6. Die meisie was skottelgoed. 

7. Die hoofburgemeester verbied sokker. 

Onderwerp Gesegde Voorwerp 
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8. Die skeidsregter beheer die sokkerwedstryd. 

9. Die seun skryf ‘n brief. 

10. Tefo verkoop ‘n ketel. 

 

Uitgebreide enkelvoudige sin  

Enkelvoudige sinne kan uitgebrei word deur die onderwerp of die 
voorwerp van die sin beter te beskryf. 

Die sokkerspeler skop die bal. 

Die vinnige sokkerspeler skop die groen bal. 

Skryf die onderstaande sinne oor en onderstreep die woorde wat die onderwerp of 
die voorwerp beter beskryf. 

1. Die seun met die blou trui is ‘n sokkerheld. 

2. Die bestuurder lees die kontrak wat Tefo moet teken. 

3. Die mense met die groot kar woon in ‘n huis. 

4. Die man wat in die straat loop groet die mense. 

5. Die dokter met die wit jas behandel die beseerdes. 

6. Die meisie met die vlegsels was skottelgoed. 

7. Sokker, die gewildste sprotsoort in die wêreld, het in Engeland begin. 

8. Die skeidsregter met die fluitjie beheer die wrede sokkerwedstryd. 

9. Die seun wat in die township bly skryf ‘n brief vir sy vriend. 

10. Tefo, die sokkerheld verkoop ‘n ketel. 

 

 

 


