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Naam:  __________________  

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

 

Luister vir begrip 

Jou onderwyser gaan vir jou ‘n storie lees. Luister goed na die storie en beantwoord 

die vrae. Skryf die antwoorde in jou werkboek. 

Luisterproses: 

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

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

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

• Jy gaan die antwoorde in jou werkboek skryf. 

 

Woordeskat 

bollemakiesie Die aksie om kop eerste oor te rol. 

holderstebolder Dit is as jy nie kan keer nie en net rol en rol. 

lekkerkry Om goed te voel, gelukkig te wees. 

miershoop ‘n Harde hoop grond waarin miere bly. 

skaapwagter Iemand wat skape oppas. 

speen ‘n Koei word aan haar speen getrek en dan kom die melk uit. 

strooi Droë gras 

voer Kos vir diere. 

krip ‘n Bak waaruit diere eet. 
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1. Hoekom dink jy is die karakter se naam Pinkie? (1) 

2. Wat was Pinkie se werk op die plaas? (1) 

3. Noem drie plekke waar Pinkie graag geslaap het. (3) 

4. Hoekom dink jy het die diewe gedink daar is niemand wat die skape 
oppas nie? 

   
(2) 

5. Pinkie het een oggend verslaap. Wat beteken dit? (1) 

6. Wat het toe met Pinkie gebeur?  Noem twee dinge. (2) 

7. Dink jy dat die storie van Pinkie waar is?  Hoekom dink jy so (1) 

8. Wat sou jy gedoen het as jy Pinkie was? Hoe sou jy probeer wegkom 
het? 

     
(1) 
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Som die storie op 

Gebruik die volgende raamwerk en som die storie om die storie op te som. 

• Jou opsomming mag nie meer as 60 woorde wees nie. 

• Skryf jou sinne onder mekaar. 

• Tel jou woorde en skryf dit onder aan die opsomming neer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Praat oor stories 

Gebruik die opsomming wat jy oor die storie geskryf en hervertel die storie in die 

regte volgorde. 

 

 

 

Pinkie 

Hoofkarakter  

Waar het hy gebly? 

 
 

Wat se werk het hy 
gedoen? 

Waar het hy 
graag geslaap? 

Waarom 
het hy 

verslaap? 

Wat het hy 
gedrink en waar 

het hy dit gedrink? 
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Lees en voer ‘n gedig op 

Beste vriende 

Saam het ons vlieërs gevlieg                 
beloof om nooit vir mekaar te lieg.        
Ek kan jou vertrou                               
Om altyd my geheim te hou. 

Of ons op die masjien speel met geld  
of agter die bal aanhol op die veld,      
saam kon ons die opponente fnuik        
en dan in die blou see gaan duik.  

Jy is my heel beste maat                     
my vriend, my kameraad.                      
Sonder jou is ek alleen                         
soos ‘n hond sonder ‘n been. 

 

Aangepas en verwerk uit: Vonkvers 

 

Taalspeletjie 

Die volgende woorde se letters is deurmekaar geskommel.  Kyk of jy die woorde 

uit die storie kan herken en skryf dit dan reg oor. Die eerste en die laaste letter is 

op die regte plek geskryf.                                                                                           

1. blleoeikamsie 

2. mohoriesp 

3. srotoi 

4. kirp 

5. lkerkreky 
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Voer instruksies uit 

Trek vyf kolomme in jou werkboek.  Skryf die beginletters van die woorde in die 

taalspeletjie in die regte alfabetiese volgorde, een letter in elke kolom. Skryf die 

woord in die lyntjie onder die letter. Jou kolom moet so lyk: 

     

     
 

 

 

Bespreek ‘n onderwerp 

Gesels saam met jou klasmaats en onderwyser oor verskillende stories.  Party 

stories is waar en ander is nie waar nie.  Vergelyk die stories wat jy oor 

aardbewings en rampe gelees het met die storie van Pinkie.  Hoe verskil die 

stories van mekaar? 
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Lees vir begrip: Storie 

Voordat julle die storie gaan lees, gaan julle eers na die opskrif en die prentjie kyk.  

Gesels saam met jou onderwyser en jou klasmaats oor die volgende: 

• Waaroor gaan die storie? 

• Wie speel in die storie? 

• Dink jy dit is ‘n vrolike of ‘n                                                                   

hartseer storie? 

• Waar dink jy speel die storie af? 

Die dansende paleis ape 

‘n Prins dink eendag dat ape slim diere is.  Hy is seker mens sal hul kan leer om 

te dans. Hulle sal presies kan leer om soos mense te dans! 

Die prins het ‘n klomp ape by ‘n mark in die stad gaan koop. Terug by sy paleis 

het hy vir hulle die mooiste klere aangetrek.  Hy het ook vir hulle mens-

maskers opgesit en toe begin hy hulle leer.  

Die prins was reg. Die ape het gou leer dans.  Hulle kon net soos mense dans. 

Hulle was baie gewild en by elke paleispartytjie moes hulle dans. 

Maar toe eendag doen een van die prins se werkers ‘n lelike ding. Terwyl hulle 

so dans gooi hy ‘n klomp neute tussen hulle. Onmiddellik het die ape na die 

neute gegryp en ophou dans. 

Hulle het die maskers afgeruk en hul klere geskeur. Die mense het gelag vir 

die ape en die prins het baie skaam gekry.  Niemand het van daardie dag af 

geglo wat die prins  gesê het nie. 

 

 

 



Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 1 week 5 & 6:  Leerders                                                                           8 
 
 

1. Dink jy dat die storie waar is? Gee ‘n rede vir jou antwoord. (1) 

2. Wat het die prins vir die ape gegee om hulle so regte mense te laat 

voel? 

(2) 

3. Wanneer moes die ape dans? (1) 

4. Wat het die prins se werker gedoen? (1) 

5. Wat het die ape gedoen? (1) 

6. Hoekom wou die prins die ape leer dans? (1) 

7. Dink jy die prins was reg of verkeerd? Hoekom sê jy so? (1) 

8. Wat is die les wat jy uit die storie leer? (1) 

9. Het jy van die storie gehou? Gee ‘n rede vir jou antwoord. (1) 

[10] 

 

Hoe lyk ‘n dagboekinskrywing? 

• In ‘n dagboekinskrywing skryf jy hoe jy oor iets of iemand voel. Dit is iets 

wat op ‘n spesifieke dag of oor ‘n paar dae gebeur het. 

• Jy moet die dag en datum gee. 

• Skryf altyd in die eerste persoon “ek” en in volsinne. 

• Skryf gebeure in die regte volgorde. 

• Gebruik verbindingswoorde soos daarom, later, daarna. 

• Gebruik die verlede tyd. 
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Lees die volgende dagboekinskrywing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesels saam met jou onderwyser en klasmaats oor die volgende vrae: 

• Waaroor skryf die meisie? 

• Wie is Jason? 

• Hoe dink jy voel die meisie oor Jason? Hoekom sê jy so? 

• Wanneer het dit gebeur? 

• Waarom dink jy doen Jason dit? 

• Dink jy dit is die eerste keer da thy haar kos vat?  Gee ‘n rede vir jou 

antwoord. 

 

Maandag, 24 Februarie 2019 

Vandag was ek so kwaat kwaad vir my boetie, 
Jason. Hy moenie dink omdat hy die oudste is, 
kan hy doen wat hy wil nie. 

Hy het my toebroodjies gevat nadat die klok vir 
pouse gely gelui het.  Ek het niks kos gehad nie!!! 

Verlede week het hy dieselfde gedoen. 

Sjoe, seuns is tog so simple! Ek wens hy kry ‘n 
kramp op ‘n slegte plek. 
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Taalstukture & -konvensies 

Werkwoord (verb) 

 

Dit is die woordsoort wat wys wat iemand doen.             
Lees die volgende werkwoorde. 

hardloop dans slaap lag 

Skryf die sinne oor en onderstreep die werkwoorde. 

1. Mieta werk by die boer en sy vrou. 

2. Karabo verkoop mielies in die padstal. 

3. Mieta bou vir haar ‘n huis op die dorp. 

4. Die skelms steel Mieta se geld. 

5. Die huis breek middeldeur. 

6. Mense gil van angs. 

7. Die aarde bewe. 

8. Mnr. Maduka spring deur die venster. 

9. Alet bak ‘n koek. 

10. Die ape skeur hul klere. 

 

 

 

 

 

    


