
Hoëfrekwensiewoorde 

speel vriend help 
ander vriendelik 
vervoer reis vakansie 
warm koud reën wind 
versorg tuin water 
drink eet koud kry 
kook warm koud 
Woordeskat 

mus sop Lien Piet 
Griet vies vriendin 
mekaar kuier hardloop 
buite brei truie 
pienk groen pers bui 
sê jammer skrik uil 
T.V. 

Skool, Winter 
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Lien is my vriendin. 
Sy is tien. Ons sien 
mekaar elke dag by 
die skool. 

 

Lien is nou weer 
terug by haar huis. 
Sy drink warm koffie 
en eet lekker sop en 
brood. Sy sit voor 
die T.V. en kyk ‘n 
fliek. Sy versorg die 
tuin. 

 
 



Lien tel tot tien. 
Hulle kruip verby die 
boom. Die uil roep. 
Hulle hardloop vining 
weg. 

 

         

Sy is siek. Sy hoes 
en nies. Ek kan sien 
sy voel nie lekker 
nie. Ek sê vir haar 
om haar neus toe te 
hou as sy nies. 

 

 
 



Toe sy weer gesond 
word, kom kuier sy 
vir my by my huis. 
Ons speel lekker pop. 
Mamma maak vir ons 
sop. Ons eet brood 
saam met die sop. 

 

Griet gaan saam haar 
huis toe. Hulle sien 
‘n uil langs die pad. 
Hulle skrik baie 
groot. Hulle weet nie 
wat om te doen nie. 
Hulle vries. 

 
 



Sy wil nou huis toe 
gaan. Lien is 
hartseer en sy huil. 
Piet sê jammer dat hy 
lelik was met haar. 
Hy troos haar. 

      

Daar hardloop ‘n 
muis. Ons gooi hom 
buite in die tuin. 
Daar is baie muise in 
die tuin. Hulle is 
baie vuil. Ons gil en 
skree.  

      



Ouma brei vir ons 
truie. My trui is 
pienk. Griet se trui 
is pers. Piet se trui 
is groen. Dit is al 
wat sy heeldag wil 
doen. Ons gee haar ‘n 
soen. 

       

Lien is in ‘n slegte 
bui. Sy is vies vir 
Piet. Hy terg haar. 
Hy wys vir haar sy 
vuis. En hy wil haar 
gooi met die muis. Hy 
ry weg op sy fiets. 

 


