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Luister en praat                        

Jou onderwyser gaan vir jou ‘n verslag “Hondsdolheid – dodelik gevaarlik” 

voorlees. 

Onthou hoe jy moet luister: 

• Jou onderwyser gaan vir jou die verlsag lees.  Jy moet net luister. 

• Jou onderwyser gaan die vrae met jou bespreek. 

• Hierna gaan die onderwyser weer die verslag lees. 

• Beantwoord die vrae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skryf die letter van die regte antwoord in jou werkboek neer. 

1. Wat is die hoofgedagte van die teks?  

 A. ‘n hond wat ‘n mens aangeval het.  

 B. dat hondsdolheid ‘n gevaarlike siekte is.  

 C. dat hondsdolheid nie  so ‘n gevaarlike siekte is nie.  
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 D. dat ‘n mens dadelik moet dokter toe gaan as ‘n hond jou gebyt 
het. 

(1) 

2. Watter van die volgende diere kan hondsdolheid verpsrei?  

 A. akkedis en padda  

 B. haas en slang  

 C. skilpad en papegaai  

 D. hond en muis (1) 

3. Watter deel van die liggaam word deur hondsdolheid aangetas?  

 A. jou oë  

 B. jou brein  

 C. jou bene  

 D. jou arms (1) 

4. Skryf vier tekens neer wat wys dat ‘n dier hondsdolheid het. (4) 

5. Hoe kan jy keer dat jou troeteldier hondsdolheid kry?                              
Laat die dier ‘n … kry wat keer dat hy die siekte kry. 

 (1) 

6. Sê of die volgende stelling waar of onwaar is. Gee ‘n rede vir jou 
antwoord. 

Die virus word deur die siek dier se bloed oorgedra. 

 
(2) 

7. Wat moet jy doen as jy dink dat ‘n dier hondsdolheid gehad het?            
Jy moet ‘n stukkie van sy … laat toets. 

  
(1) 

8. Wat is ‘n dokter?                                                                                        
Hy maak siek … gesond. 

(1) 

9. Wat is ‘n veearts?                                                                                        
Hy maak siek … gesond. 

(1) 

10. Het jy voor jy na die verslag geluister het al van hondsdolheid gehoor?  
Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

     
(1) 

11. Dink jy hondsdolheid is ‘n gevaarlike siekte? Gee ‘n rede vir jou 
antwoord. 

(1) 

  [15] 
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Rolspel 

Gesels in klasverband saam met jou maats en onderwyser.  Een van julle is deur 

‘n hond gebyt.  Die ander probeer kyk of dit hondsdolheid is en julle moet die 

bytplek behandel.  Rolspel hoe julle gaan optree. 

 

 

 

 

 

 

Laat die volgende vrae jou help. 

• Wanneer het dit gebeur? 

• Waar het dit gebeur? 

• Wat het gebeur? 

• Waar is jy gebyt? 

• Hoe het jy die wond ontsmet? 
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Lees die gedig saam met jou onderwyser en dra dit voor. 

Woefie is my Kolliehond 

1   
2  
3   
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 
11  
12 

Woefie is my kolliehond                                                     
Ons twee hardloop buite rond.                                          
As ek op my rietperd ry                                                
is ou Woefie altyd by.                                Somtyds 
as die hond van my                                                       
Met die stompstert kat baklei                    Kry ou 
Woefie dan ‘n klap                                                               
Kies ou Woef die hasepad.                                  
Eendag toe ons saam gaan jag                                                      
wou ek my so stukkend lag.                          Plaas dat 
hy ‘n leeu moet vang                                                              
Word hy vir ‘n meerkat bang. 

 

 

Taalspeletjie 

Skryf vyf selfstandige naamwoorde uit die gedig wat in die volgende versreëls 

voorkom.  Laat die letter waarmee die woord begin jou help om die antwoord te 

kry. 

1. Skryf vyf selfstandige naamwoorde uit die gedig wat in die volgende 

versreëls voorkom.  Laat die letter waarmee die woord begin jou help om die 

antwoord te kry. 

 1.1 Versreël 1:  Begin met k… 

 1.2 Versreël 3: Begin met r… 

 1.3 Versreël 5: Begin met h… 

 1.4 Versreël 6: Begin met k… 

 1.5 Versreël 11: Begin met l… 
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 1.6 Versreël 12:  Begin met m… 

2. Skryf ‘n byvoeglike naamwoord wat in versreël 6 is neer. 

3. Skryf voornaamwoorde neer wat in die volgende versreëls voorkom: 

 3.1 versreël 1 

 3.2 versreël 3 

 3.3 versreël 9 

 3.4 versreël 11 

 

Lees en kyk                     

Ons gaan van nog ‘n dodelike siekte lees. Die siekte se naam is malaria.  Die 

siekte word oorgedra deur ‘n sekere muskiet wat jou byt.  Die muskiete kom net in 

sekere dele van ons land voor. 
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Lees die brief wat Thuli vir Johannes geskryf het. 

 Andersonstraat 10                 
Mamelodi                                   
Johannesburg                            
0001                                        
16 April 2019 

                                                                                                                         
Beste Johannes 

Ons het heerlik vakansie gehou in die Krugerwildtuin, maar ek wil jou vertel 
van die siekte wat ek daarna  gekry het. Die siekte se naam is malaria en meer 
as ‘n miljoen mense sterf jaarliks wêreldwyd aan die siekte. 

‘n Paar dae nadat ons van die Krugerwildtuin af teruggekom het, het ek begin 
siek voel.  Sweet het op my voorkop uitgeslaan en ek naar en dronk in my kop 
gevoel. Ek het grieperig gevoel en ek het spier- en maagpyne gehad.   Gelukkig 
onthou my ma toe dat die Krugerwildtuin ‘n malariagebied is.  Dit beteken dat 
daar muskiete in die gebied is wat jou die siekte kan gee as hulle jou steek.  
Wanneer ‘n mens na so ‘n gebied toe gaan moet jy voor die tyd pille drink, maar 
ek het vergeet om myne te drink. 

My ma het my dokter  toe gevat.  Sy het vir die dokter vertel dat ons in ‘n 
malariagebied was. Die dokter sê dat malaria ‘n mens se lewer aantas. Daarom 
kan mens doodgaan van die siekte. Hy het vir my die regte pille gegee en na ‘n 
paar dae was ek gesond.   

Verder gaan dit goed.  Ons werk hard in die skool en ons speel elke week 
sportwedstryde.  Jy moet in die wintervakansie vir my kom kuier.  Ek het baie 
om jou te vertel. 

Groete 

Thuli 
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Beantwoord die volgende vrae skriftelik in jou werkboek: 

1. Waar bly Thuli? (2) 

2. Hoe weet jy dit? (1) 

3. Van watter siekte vertel Thuli?  

 A. malaria  

 B. hondsdolheid  

 C. ‘n maagvirus  

 D. griep (1) 

4. Wat beteken dit as Thuli sê: “Sweet het op my voorkop uitgeslaan…”  

 A. sy kry baie warm  

 B. sy is bang vir iets  

 C. sy het hoë koors  

 D. sy het baie gehardloop (1) 

5. Waar het Thuli die siekte gekry?  

 A. by die skool  

 B. in Johannesburg  

 C. in die Krugerwildtuin  

 D. ‘n hond het haar gebyt (1) 

6. Watter insek dra die siekte oor? (1) 

7. Watter orgaan van die mense word deur malaria aangetas? (1) 

8.  Wat vier tekens het Thuli gehad wat wys dat sy malaria het?                    

 8.1 … het op haar voorkop uitgeslaan. (1) 
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 8.2 Sy het … en … in haar kop gevoel (1) 

 8.3 Sy het … gevoel. (1) 

 8.4 Sy het … en … gehad. (1) 

9. Watter voorsorg sal jy tref as jy ‘n malariagebied besoek? (1) 

10. Som Thuli  se brief aan Johannes in vyf hoofpunte op. Laat die 

volgende leidrade jou help. Nommer jou hoofpunte. 

• Hoe het Thuli gevoel? 

• Waarom het sy so gevoel? 

• Waarom het Thuli siek geword? 

• Wat het Thuli se ma gedoen? 

• Hoe het Thuli gesond geword? 
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Taalstukture & -konvensies: Voorsetsels 

‘n Voorsetsel (preposition) dui aan waar iets of iemand is. 
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Skryf  die voorsetsels in die volgende sinne neer: 

1. Die skool kom uit. 

2. Ek slaap onder ‘n kombers. 

3. Hy klim oor die muur. 

4. Ons sit binne-in die klas. 

5. Die hond lê op die mat. 

6. Mpho sit voor in die klas. 

7. Rethabile sit agter my. 

8. James sit langs my. 

9. Die seun lei aan ‘n siekte. 

10. Pouse speel ons buite op die speelgrond. 

11. Juffrou kom by die deur in. 

12. Sy stap deur die klas. 

13. My ma gesels met die dokter. 
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14. Johannes sit tussen my en Thuli. 

15. Ek is lief vir my troeteldier. 

 

Taalstukture & -konvensies: Telwoorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skryf die volgende syfers as telwoorde. 

1. 4 

2. 17 

3. 45 

4. 102 

5. 3de 

6. 15de 

7. 8ste 

8. 51ste 
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Taalstukture & -konvensies: Lidwoorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

 

Daar is 2 lidwoorde in Afrikaans 



Afrikaans EAT Graad 6: Kwartaal 2 week 5 & 6:  Leerders                                                                           14 
 

1 

 
 

 

 

2 

Dit gebeur dat kwaai honde mense aanval en hulle ‘n dodelike siekte gee.  

Hondsdolheid (rabies) is ‘n breinsiekte.  Die siekte word vining oorgedra 

deur ‘n gevaarlike virus wat in die dier se spoeg is. Die siekte tas dadelik ‘n 

dier of ‘n mens se brein aan.  Hondsdolheid kan deur die volgende diere 

versprei word: honde, katte, ape en muise. 

Jy kan jou troeteldier ‘n inspuiting teen hondsdolheid gee.  ‘n Veearts gee die 

inspuiting.  As ‘n dier dood is en jy dink dat hy hondsdolheid gehad het, moet 

jy dat ‘n veearts ‘n stukkie van die dier se brein uitsny en dit toets.  As die 

dier die siekte gehad het, moet alle diere in die omgewing  ingespuit word.  

As ‘n hond jou stukkend byt, was dadelik die wond met soutwater en gaan 

sien ‘n dokter sodat jy medisyne kan kry om te keer dat jy die siekte kry. 

 

1. Selfstandige en byvoeglike naamwoorde:  

 1.1 Skryf drie selfstandige naamwoorde neer wat in paragraaf 1 

voorkom en skryf ook die byvoeglike naamwoord neer wat die 

selfstandige naamwoord beskryf. 

        

  1.1.1 S.nw begin met h Byvoeglike naamwoord … (2) 

  1.1.2 S.nw begin met s… Byvoeglike naamwoord … (2) 

  1.1.3 S.nm begin met v… Byvoeglike naamwoord … (2) 

2. Kyk na die vetgedrukte, onderstreepte werkwoorde in die leesstuk 

Watter bywoord sê iets meer oor die werkwoord. 

 

 2.1 oorgedra  (1) 

 2.2 tas  (1) 

 2.3 byt  (1) 

3. Skryf die telwoord in die sin neer.  

 3.1 Een dier kan baie ander diere hondsdolheid gee, (1) 

4. Skryf die intensiewe vorm in die sin neer.  
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 4.1 ‘n Mens kan blitsvinnig malaria kry as ‘n muskiet jou steek. (1) 

5. Skryf die lidwoorde in die sin neer.  

 5.1 Die hond byt ‘n kat. (2) 

6. Skryf die voornaamwoorde in die sin neer.  

 6.1 Sy hond het die man gebyt. (1) 

7. Skryf die voorsetsel in die sin neer.  

 7.1 Die muskiet steek die kind op sy been. (1) 

[15] 

 

 


