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Vul ‘n vraelys in 

Vul die volgende vraelys in om te sien hoe “groen” jy is. Dit beteken: Hoeveel gee 
jy vir jou omgewing om. 

Hoe groen is ek? Altyd        
3 

Soms       
2 

Baie min      
1 

1. Het jy al papier, blikkies en glas vir 
herwinning (recycling) bymekaar gemaak? 

   

2. Help jy om jou straat, rondom jou huis, jou 
skoolgrond skoon te maak? 

   

3. Sit die die ligte by jou huis af as jy nie in die 
vertrek is nie? 

   

4. Stap of ry jy met jou fiets eerder as om met 
‘n motor vervoer te word? 

   

5. Plant jy bome, blomme of enige ander 
plante? 

   

6. Het jy al ooit iemand wat rommel strooi 
gevra om dit te gaan optel? 

   

Gesels in klasverband saam met jou onderwyser oor die vraelys. Wie in die klas is 
die “groenste”. (Hoogste telling) 

Verwerk en aangepas uit: Piekfyn Afrikaans graad 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees die gedig saam met jou onderwyser en klasmaats. 
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Morsjors 

Ons het die mooiste land      
Kom ons hou dit aan die kant,  
As jy ooit ‘n morsjors kry,      
loop dan nie by hom verby       
Wys hom waar die asblik staan. 

Morsjors tel op jou papiere       
Morsjors waar is jou maniere?  
As jy hier wil woon                    
Hou die plek dan skoon               
Anders kom trap ek op jou toon  
Eina! 

 

 

Taalspeletjie 

Gee twee ander woorde wat dieselfde beteken as asdrom. 

 

 

 

 

 

 

 

Gee instruksies: 

Nie almal weet hoe om “groen” te wees nie. Skryf 6 instruksies neer oor hoe om 

“groener” te wees. 
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Voltooi die volgende deur die regte antwoord uit die woordblok te kies. 

Sinoniem: ‘n woord wat dieselfde betekenis het. 

Gee ‘n sinonieme vir die volgende onderstreepte woorde: 

opgewonde spaarsamig ongeskik leerlinge 

1. Die skoliere doen navorsing oor besoedeling. 

2. Baie mense is suinig en wil nie geld uitgee nie. 

3. Party kinders is ongemanierd en strooi rommel. 

4. Ek is bly omdat ons skool blikkies herwin. 

Antoniem: ‘n woord wat die teenoorgestelde betekenis het. 

Gee ‘n antoniem vir die volgende onderstreepte woorde: 

vuil bloedjonk daal dolleeg 

5. Die boom is stokoud. 

6. Ons klaskamer is skoon. 

7. Die asdrom is propvol rommel. 

8. In die winter styg die temperature. 
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Taalstruktuur en -konvensies       

Ontkenning:   

In Afrikaans gebruik ons twee keer die word “nie”wanneer ons die ontkennende 

vorm gebruik.  Dit word slegs in Afrikaans gebruik en staan bekend as die 

“dubbele nie”. 

Voorbeeld:                                                                                                                              

Die mense mors met water.                                                                                   

Die mense mors nie nie met water nie.                                                                                       

Skryf die onderstaande sinne in die ontkennende vorm: 

1. Ek strooi rommel. 

2. Vuil water loop in ons straat. 

3. Hy is ‘n morsjors. 

4. Die water in die rivier staan stil. 

5. Daar lê papiere in ons klaskamer. 

6. Die ligte brand in ons huis. 

7. Die asdrom is vol. 

8. Dit is gesond om vuil water te drink. 

9. Ons skool herwin blikkies. 

10. Ek verkies om met my fiets te ry. 
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Direkte en indirekte rede (Direct and indirect speech) 

Direkte rede (direct speech) is iemand se eie woorde. 

Indirekte rede (indirect speech) is wanneer iemand oorvertel wat ‘n ander persoon 
gesê het. 

Voorbeeld:  

Direkte rede: 

Indirekte rede: 

 

Die man sê: “Suid-Afrika se varswater raak minder.” 

Die man sê dat Suid-Afrika se varswater minder raak. 

Skryf die sinne oor in die indirekte rede: 

1. Hy sê: “Water is belangrik vir mens en dier.”  

Hy sê dat water belangrik … 

2. Die speker sê: “Mynwater het giftige stowwe in.”  

Die spreker sê dat mynwater giftige… 

3. My ma sê vir my: “Maak toe die kraan.” 

My ma sê vir my dat ek die kraan … 

4. Die skoolhoof sê vir die kinders: “Gooi julle rommel in die asdrom.” 

Die skoolhoof sê vir die kinders dat hulle hulle … 

5. Juffrou sê: “Die watersiklus word oor en oor herhaal.” 

Juffrou sê … die watersiklus oor … 

6. Die dokter sê vir die seun: “Jy gaan siek word.” 

Die dokter sê vir die seun … hy gaan… 

7. Die boer se: “Plastieksakke is giftig vir diere.” 

Die boer sê … plastieksakke giftig is … 

8. Die man sê: “Die water is groen.”  

Die man sê …die water … 

9. Tefo sê: “Dit is goeie maniere om mense te groet. 

Tefo sê … dit goeie maniere is … 

10. Sipho sê: “Ek is Tefo se bestuurder.”  

Sipho sê … hy Tefo… 

 


