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Naam:  __________________  

Skool:____________________  

Onderwyser: ______________ 

Afrikaans Eerste Addisionele 

Taal 

Graad 6 

Kwartaal 1:  Week 3 & 4 

Informele aktiwiteite 
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Gesels in klasverband  

Lees en bespreek die volgende woordeskat. Kies die betekenis in kolom B om by 

die woord in kolom A te pas. 

 

Kolom A Kolom B 

• aardbewing 
• skeur 
• vibreer 
• aardgasse 

‘n Spleet, split                                                                
Skudding van ‘n deel van die aardkors                                     
Natuurlike gasse onder die grond                                               
Bewe, trilling 

Kyk na die prent en gesels saam met jou onderwyser en klasmaats oor die vrae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kyk na die woordeskat en die prent.  Waaroor dink jy gaan dit? 

• Wat dink jy is die oorsaak van aardbewings? 

• Wat dink jy kan met mense en die omgewing gebeur wanneer daar ‘n 

aardbewing is? 
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Luister vir begrip 

Jou onderwyser gaan vir jou ‘n verslag aardbewings lees. Luister goed na die verslag 

en beantwoord die vrae. Skryf die antwoorde in jou werkboek. 

Luisterproses: 

• Jou onderwyser gaan eers die verslag lees terwyl jy net luister. 

• Dan gaan die onderwyser die vrae saam met jou lees en dit verduidelik. 

• Jy gaan dan weer na die verslag luister.  Jy mag antwoorde neerskryf. 

• Jy gaan die antwoorde in jou werkboek skryf. 

1. Waarmee word die aardbewing se dreuning 

vergelyk?  

(1)  

2. Hoe weet jy dat dit ‘n vergelyking is? (1)  

3. Noem twee dinge wat in die skeure kan 

verdwyn. 

(2)  

4. Waardeur word ligte aardbewings veroorsaak? (1) 

5. Waardeur word groot aardbewings veroorsaak? (1) 

6. Wat beteken dit dat huise inmekaar val asof hulle van papier gemaak is? (1) 

7. Is die volgende stellings waar of onwaar?  

 7.1 Waterpype bars wanneer daar ‘n aardbewing is. (1) 

 7.2 Die Richterskaal word gebruik om die sterkte van wind te meet. (1) 

8. Wat is ‘n skeur?  

 A. Waar die aardkors en rotse bymekaar kom.  

 B. ‘n Spleet in die aarde.  

 C. ‘n Trilling  

 D. Wanneer ‘n myn inmekaar val. (1) 

 
Richterskaal 
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9. Wat is die gevolg van aardbewings vir die mense wat in die omgewing bly? 

Noem twee dinge. 

 

(2) 

10. Waarom dink jy probeer mense wegkruip tydens ‘n aardbewing? (1) 

11. Dink jy dat die skrywer van die verslag kennis het oor aardbewings?  Gee 

‘n rede vir jou antwoord. 

 

(1) 

12. Sal jy bang wees as ‘n aardbewing julle tref?  Gee ‘n rede vir jou antwoord.  

(1) 

 

Lees en voer ‘n gedig op 

Aardbewing 

 Die aarde skud                             
die aarde bewe.                                      
Die mense skrik                            
die mense gil! 

Geboue kraak                                 
bome knak                                    
paaie skeur oop                             
motors verdwyn. 

Stof lê orals soos                         
almal stukke optel                         
in die doodstil stilte.                   
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Taalspeletjie 

Verdeel die volgende woorde in lettergrepe. Omkring die oop lettergrepe en 

onderstreep die toe lettergrepe. 

bome                                                                                                   
motors                                                                                             
verdwyn                                                                                           
optel                                                                                                
stukke                                                                                            
stilte             

                                                                                           

 

Volg instruksies 

Jy gaan nou jou eie aardbewing laat plaasvind.  Doen die volgende: 

• Sit twee boeke wat ewe dik is langs mekaar op jou bank. 

• Bou ‘n huisie van speelkaarte op die twee boeke. 

• Skuif die boeke weg van mekaar in die teenoorgestelde rigting en kyk wat 

gebeur. 
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Bespreek ‘n onderwerp 

Gesels saam met jou klasmaats en onderwyser oor wat gebeur het met die 

eksperiment hierbo.  Het jy al ‘n aardbewing beleef? As jy het, vertel vir die klas 

daarvan. Watter ander tipe rampe kom voor? 

Jou onderwyser gaan nou aan jou verduidelik wat ‘n sinkgat is.  Gesels daaroor en 

vra vrae indien jy nie mooi verstaan nie. 

 

Lees vir begrip: Koerantberig 

Lees die volgende koerantberig en beantwoord die vrae skriftelik in jou werkboek. 

“ ‘n Gil, toe breek huis en                                     
verdwyn” 

Maandagoggend, 14 Januarie 2020, het die nuus oor die radio gekom – ‘n gesin 

van vyf en hulle huishulp het in ‘n myndorpie in Gauteng saam met hulle huis in ‘n 

sinkgat verdwyn. 

Dit was ongeveer 02:00 toe mnr. Johannes (37) en mev. Hettie (34) Oosthuizen en 

hul kinders, Jacoba (13), Johannes (9) en Maria (6) en hul huishulp (wie se naam 

onbekend is) in die sinkgat verdwyn het. Die buurman, mnr. J.L. Britz vertel dat 

hulle ‘n gerammel gehoor het. Dit het geklink soos perde wat op die teerstraat 

hardloop. Toe hoor hulle die gegil van die vrou.  Hy het uit die bed uit gespring en 

venster toe gehardloop.  Toe hy die gordyne ooptrek, het hy ‘n lig in die 

Oosthuizens se huis sien aangaan.  Hy kon sien hoe breek die huis se rooi dak in 

twee.   

Hy sê dat daar vlamme, blitse en ‘n stofwolk was en die huis het toe voor sy oë 

verdwyn. Alles het so vining gebeur dat die Oosthuizens nie kans gehad het om uit 

die huis te kom nie. Britz het gesien sy ander bure, die Maduka’s, se huis staan op 

die afgrond. Maduka het na sy kinders se kamer gestrom, sy seuntjies gegryp en 

hulle by die venster uitgegooi.  Hy en sy vrou het agterna gespring. 
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Mev. Dulcie Maduka het gevoel hulle huis “beweeg” en sy het vir haar man 

geskree dat hulle moet uitkom. Geukkig het hulle deur die venster gespring 

voordat die huis in die sinkgat verdwyn het. 

 

 

 

Die lyke van die Oosthuizen kon nooit uit die 

gat gehaal word nie, omdat die gat te diep was. 

Die grond kon op reddingswerkers inval.              

Verkort en aangepas uit: Beeld                        

 

1. Kyk na die opskrif en die prent. Waaroor dink jy gaan die berig? (1) 

2. In watter provinsie het dit gebeur? (1) 

3. Wie was die mense wat in die grond verdwyn het? (1) 

4. Waardeur word ‘n sinkgat veroorsaak?  

 A. Deur suur water wat sagte rotse laat oplos.  

 B. Deur te veel reën.  

 C. Deur aardbewings.  

 D. Deur rotse wat skuif. (1) 

5. Hoe weet jy dit is ‘n koerantberig? (1) 

6. Wat dink jy kan myne doen om die vorming van sinkgate te voorkom? (1) 

7. Wat sou met die Maduka gesin gebeur het as hulle deur die venster 

gespring het nie? 

       

(1) 

8. Waarom dink jy klink dit soos ‘n gerammel (perde wat op die teerpad 

hardloop)? 

       

(1) 

9. Hoe sal jy voel as jy mnr. Britz was? (1) 

10. Hoe dink jy het die familie van die Oosthuizen’s gevoel. Motiveer jou 

antwoord. 

      

(1) 
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Kenmerke van ‘n gesels(vriendskaplike) brief 

‘n Mens skryf ‘n vriendskaplike brief as jy vir jou familie of vriende skryf. 

 Skoolstraat 28                     
Kroonpark                                  
9730                                              
18 Februarie 2019 

 Liewe Ouma  

 
 

Hoe gaan dit? Ek verlang baie na Ouma en Oupa.  Wanneer 
kom Ouma-hulle weer bietjie vir ons kuier. Ek wil graag hê 
dat Ouma vir my langbroek moet maak as Ouma- hulle hier is. 

Daar is nog iets wat ek vir Ouma wil vra.  Ek wil graag die 
resep van daardie lekker sjokolade koek hê wat ouma altyd 
bak.  Een van my maats verjaar in Maart en ek wil haar 
verras met ‘n lekker koek.  Ons reël vir haar ‘n partytjie, 
maar sy weet nie daarvan nie.  Ons beplan om lekker 
boereworsrolle te maak. Ons gaan die koek vir poeding eet.  
Ek het vir al my maats vertel dat my ouma die lekkerste 
sjokolade koek in die wêreld kan bak! 

Ek hoop myne gaan soos lekker soos ouma s’n proe. 

As ouma nog ander idees vir die partytjie het, laat weet my 
asseblief.  Ek sien uit daarna om ouma se resep te kry, want 
ek sal eers moet oefen om die koek te bak. 

Ek is nou sommer lus vir ‘n stuk van die koek. 

Sê vir Oupa ek verlang na hom ook. 

Baie liefde                                                                                                         
Alet 

 

 

Afsluiting: 

• Afsluiting 
eindig met ‘n 
punt. 

• Reël oop 
tussen 
afsluiting en 
jou naam. 

Adres:  

• In Afrikaans 
skryf ons eers 
die straatnaam 
en daarna die 
nommer. 

• Geen 
leestekens. 

Aanhef:  
• Geen reël oop tussen datum en 

aanhef nie. 
• Aanspreekvorm in informeel en dan 

volg die persoon se naam. 
• Reël oop tussen aanhef en eerste 

paragraaf. 

Inhoud: 

• Reël oop 
tussen die 
verskillende 
paragrawe. 
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• Wat is die hoofgedagte van die brief? 

• Wie se adres kom bo-aan die brief? 

• Hoe begin jy die brief? 

• Hoe eindig jy die brief? 
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Lees vir begrip: Advertensie 

Lees die advertensie en beantwoord die vrae skriftelik in jou werkboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuur kan DOODMAAK 

Jy KAN dit keer! 

1. Bly kalm! 

2. Beweeg dadelik na buite. 

3. LOOP in rye. 
4. Moenie hardloop nie! 
5. Sit in julle rye op die veld. 
6. As iemand seergekry het, vertel. 
7. Bly daar tot dit veilig is. 
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1. Wat is die belangrikste boodskap wat die advertensie gee? (1) 

2. Waarom word party woorde in hoofletters en in donkerder skrif 

geskryf? 

       

(1) 

3. Hoekom dink jy moet mens uit die geboue gaan as daar ‘n vuur 

ontstaan? 

      

(1) 

4. Waarom moet jy in rye loop? (1) 

5. Wat sal gebeur as almal hardloop? (1) 

6. Waarom moet jy vertel as iemand seergekry het? (1) 

7. Wanneer kan jy teruggaan na jou klas? (1) 

 

Skryf ‘n verslag 

Gebruik die raamwerk en skryf ‘n verslag van die dag toe daar ‘n brand of ‘n 

oorstroming in jou omgewing was. Jou verslag moet 150 woorde lank wees. Gee 

jou verslag ‘n opskrif. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek was in die… toe… 

Dit het geklink soos… 

Ek was bang, want … 

Ek het gevoel ek wil … 

Die vlamme / vuur / water het… 

Ons het… / die mense het … / ek het… / (Wat is gedoen om 
die gevaar minder te maak?) 

Ons was almal veilig, want … 

Volgende keer sal ek … 
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Skryf ‘n vriendskaplike brief 

Jou beste vriend / vriendin het onlangs ‘n aardbewing in hul omgewing gehad.  

Hulle het niks oorgekom nie.  Skryf ‘n brief aan hom / haar waarin jy die volgende 

sê: 

• Vertel hoe bly jy is dat hulle veilig is. 

• Sê waar jy was toe jy die nuus van die aardbewing ontvang het. 

• Vertel dat jy nie kan wag om weer hulle hele familie te sien nie. 

Onthou die volgende: 

• Gebruik die brief van Alet aan haar ouma om jou te help om die regte 

formaat te volg. 

• Gebruik die raamwerk hieronder. 

• Jou brief moet 80 – 100 woorde wees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Skryf jou adres hier __________________  

       __________________  

       __________________  

    Skryf die datum hier _________________ 

Beste __________  

Ek is so bly om te hoor … 

Jy sal nie glo waar ek was toe ek die nuus ontvang het nie …  

Julle moet mooi na julleself kyk . Wees versigtig… 

________________________ Skryf jou slot hier. 

________________________ Skryf jou naam hier.  
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Taalstukture & -konvensies 

Punktuasie & leestekens 

Hoofletters • Gebruik aan die begin van ‘n sin. 

• Name van persone, dorpe, 

vanne. 

Die Oosthuizen’s van 
Gauteng het saam met hul 
huis in ‘n sinkgat verdwyn. 

D  O  G 
Punt • Aan die einde van ‘n sin. 

• By afkortings. 
‘n Aardbewing klink soos 
perde wat op ‘n teerpad 
hardloop. 

mnr. 

. 
Komma •Tussen selfstandige naamwoorde 

 
•Tussen werkwoorde 

Ek is bang vir aarbewings, 
oorstromings en brande. 

Tydens ‘n brand mag jy nie 
hardloop, stamp of gil nie. 

, 
Vraagteken •Wanneer ‘n vraag gevra word. Waar was jy toe die brand 

uitgebreek het? 

? 
Uitroepteken • Wanneer iets uitgeroep word Pasop! Die vuur is gevaarlik. 

! 
 

 

 

 

 

Spelling: d-/t- woorde, i-/ie- woorde, v-/f-woorde 
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Leer hoe om die volgende woorde te spel. 

dief venster 

sinkgat vlamme 

verstaan brief 

moenie altyd 

voer idees 

niemand bietjie 

 

Skryf die sinne oor en vul die regte punktuasie in: 

1. mnr j l britz het langs die oosthuizen’s gebly (7) 

2. die oosthuizen’s se huis besittings en huishulp het saam met hulle in 
die sinkgat verdwyn 

(4) 

3. by die partytjie gaan ons braai speel swem en eet (4) 

4. wat moet jy doen as daar ‘n brand by die skool uitbreek (2) 

5. wanneer het die ramp gauteng getref (3) 

6. bly kalm (2) 

7. sjoe ek is bang (4) 

 Totaal: 26 

 

 

 

 

 

 

 

Afkortings 
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‘n Afkorting is ‘n verkorting van ‘n woord.  Leer die volgende afkortings. 

Januarie Jan. 

graad gr. 

antwoord antw. 

gram g 

kilogram kg 

 


