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Luister na ‘n storie 

Kyk na die prente en  voorspel waaroor die storie gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Waaroor dink jy praat die man met die seun? 

• Dink jy die seun hou van sokker? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

• Dink jy dat die seun se droom gaan waar word? 
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Beantwoord die vrae skriftelik in jou werkboek: 

1. Wat het Dawie neergegooi?             

Sy…en sy … 

2. Waarmee was die kinders besig toe Dawie vir hulle deur die venster gekyk 
het? 

Hulle was besig om te … 

3. Wat het met die seun gebeur wat die hoofrol dans? 

Hy het sy … 

4. Dawie het nie elke dag direk huis toe gegaan nie. Wat het hy eers gedoen? 

Hy het vir die … gekyk en daarna die danspassies … 

5. Kies die regte antwoord. 

“Dawie glip by die sydeur in” beteken… 

 A. hy hardloop van sy pa af weg. 

 B. hy wil nie hê dat iemand hom moet sien nie. 

 C. hy wil iets steel. 

 D. hy is ‘n skelm mens. 

6. Stem jy saam met Dawie se pa dat ballet net vir meisies is? Gee ‘n rede vir jou 

antwoord. 

7. Waarom dink jy wou Dawie se pa opspring aan die begin van die konsert?       

8. Dink jy dat Dawie se pa trots was op hom? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

 

Hervertel die storie 

Gesels saam met jou onderwyser en klasmaats en hervertel die storie. Gebruik die 

raamwerk om jou te help. 

• Dawie se droom was…               

• Hy kon nie sy droom waar maak nie, want… 
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• Dawie het elke middag… en daarna het hy… 

• Die aand van die konsert het Dawie… 

• Juffrou was benoud (bang) omdat… 

• Dawie het … in die voorste ry sien sit. 

• Aan die einde van die konsert het… 

• Dink ‘n ander einde vir die storie uit. 

 

 

Begripstoets 

Goeie maniere is belangrik 

“Gedra jou!” en “Pasop! hoor ek Ma 

altyd sê; of “Wat is die towerwoorde  

weer? Ma is baie streng en sy wil hê dat 

ons goeie maniere moet hê. 

 

 “Hap klein stukkies kos op ‘n slag” of “Moenie met ‘n mond vol kos praat nie”. 

“Haal jou arms van die tafel af” of “Stadig tog, jy is nie ‘n vraat nie.” Moet ook nie 

jou mes aflek as jy aan Ma se etenstafel sit nie! 

“Gebruik jou servet om jou mond skoon te maak” of “Moenie jou bord skoonlek nie, 

jy is nie ‘n hond nie!” “Slurp jou tee nog net een keer…!” Dis ongeskik om winde op 

te breek. As Ma sê:  “Kos is op die tafel”, moenie wag nie, gaan dadelik tafel toe. 

Onthou, gee die gaste eerste kans en kou toe mond, anders gaan Ma met jou 

raas. 

Beskaafdheid is Ma se gunsteling woord. Onthou maar die maniere en probeer jou 

bes! 
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Beantwoord die vrae skriftelik in jou werkboek. 

1. Kyk na die opskrif en die prentjie. Waaroor dink jy gaan die storie? 

_________________________ wanneer jy __________________________ 

2. Watter woord beteken dieselfde as streng? (geukkig / vriendelik / kwaai / 

hartseer) 

3. Noem drie tafelmaniere wat die ma vir haar kinders leer. 

4. Wat is ‘n vraat? (iemand wat goeie maniere het / iemand wat min eet / 

iemand wat te veel eet / iemand wat glad nie eet nie) 

5. Waarmee vee jy jou mond skoon as jy aan tafel sit? 

6. Wat moet die kinders doen as Ma die kos op die tafel gesit het? 

7. Wie moet eerste kos inskep? 

8. Wat is die “towerwoorde” waarna die skrywer in paragraaf 1 verwys? 

9. Dink jy dat die ma reg optree? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

 

Skryf ‘n storie 

Jy het geluister na die storie wat jou onderwyser vir jou gelees het oor “Dawie se 

droom”. Skryf nou self ‘n storie van ongeveer 150 woorde en vyf paragrawe. 

Gebruik die volgende riglyne om jou te help:  

• Gebruik die kopkaart as raamwerk. 

• Jou storie moet ‘n begin, middel en slot hê. 

• Skryf gebeure in die regte volgorde. 

• Gebruik jou leestekens reg. 

• Laat reëls tussen die paragrawe oop. 

• Jou storie moet ‘n titel (naam) hê. 
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Skryf ‘n gedig 

Gebruik die storie wat jy vertel en skryf ‘n gedig daaroor. Die gedig moet: 

• Uit vier versreëls bestaan. 

• Ten minste twee versreëls bevat wat rym 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 3:  Gebeure 

• Vertel presies wat gebeur 
het. 
 

 

 

 

 

 

Paragraaf 4:  Gebeure 

• Wat het jou pa en ma 
daaroor gesê? 
 

 

 

 

 

 

Paragraaf 5:  Slot 

• Hoe voel julle oor die 
gebeurtenis? 

 

 

 

 

 

  

Paragraaf 1:  Inleiding 

• My storie gaan oor die dag 
toe… 

 

 

 

 

 

Paragraaf 2:  Gebeure 

• Waar was jy toe dit gebeur 
het? 

•  Wie was saam met jou? 
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Taalstruktuur en -konvensies 

Lydende en bedrywende vorm:   

‘n Mens kan sinne op twee maniere sê, maar die sinne beteken nog dieselfde. 

Voorbeeld:                                                                                                                                            
Tefo skop die sokkerbal.  (Bedrywende vorm)                                                                            

Die sokkerbal word deur Tefo geskop.(Lydende vorm) 

Die kinders was die skottelgoed.  (Bedrywende vorm)                                                                           

Die skottelgoed word deur die kinders gewas (Lydende vorm) 

Vul die ontbrekende woorde in sodat die sin in die lydende vorm is. 

1. Die seun droog  die skottelgoed  af.                                                                  

… word deur … afgedroog. 

2. Die mense skop die sokkerbal in die state.                                                                                           
… word deur … in die strate geskop. 

3. Die skeidsregter beheer die sokkerwedstryd.                                                              
… word deur … beheer. 

4. Tefo gee vir die seun ‘n sokkertrui                                                                                    
… word deur … vir die seun gegee. 

5. Tefo teken ‘n doel aan.                                                                                           
… word deur … aangeteken. 

Skryf die volgende sinne in die lydende vorm. 

6. Die bestuurder lees die kontrak. 

Die kontrak… 

7. Die man groet die mense.                                                                               
Die mense… 

8. Die seun skryf ‘n brief.                                                                                    
‘n Brief… 



Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 3 week 5 & 6:  Leerders                                                                           8 
 

9. Die dokter behandel die beseerdes.                                                              
Die beseerdes … 

10. Ons skool herwin blikkies.                                                                             
Blikkies… 

 

 


