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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 



3 
 

 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
 



2 
 

 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 



1 
 

HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 

 



1 
 

HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 



2 
 

 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 

 



1 
 

HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 



2 
 

 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  

 



1 
 

HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 



3 
 

 
SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 

 



1 
 

HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 



3 
 

 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
 

 

 

 



4 
 

 

 

LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
 



3 
 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 



2 
 

 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 

 



1 
 

HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 



2 
 

 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 

 



1 
 

HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
  



2 
 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
 

 

 

 

 



3 
 

 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 



3 
 

 
SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           



4 
 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 



3 
 

 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
 

 

 

 



4 
 

 

 

LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 

 



1 
 

HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 



2 
 

 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
 



3 
 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 



4 
 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 

 



1 
 

HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 

 



2 
 

 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
  



2 
 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 



3 
 

 
SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 

 



1 
 

HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 



3 
 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           



4 
 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 



1 
 

HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
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 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 



1 
 

HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 3 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

lui huis ruit muis 
kruis vuis uil trui 

 
 

LEES 

Die muis is lui om haar huis skoon te maak. Die ruit is vuil en sy 
kan nie deur dit sien nie. Sy sien nie vir uil wat vir haar kyk nie. 
Uil wil die lui muis vang. Die lui muis trek haar trui aan en stap by 
die vuil huis uit. Uil sien vir vuil muis en vlieg af om haar te vang. 
Muis skud haar vuis vir uil en hardloop terug in haar vuil huis. 

 
SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Muis maak haar huis nou skoon. Die seep skuim soos wat sy werk. 
Muis se huis en ruit is nou weer skoon. Sy fluit toe sy sien hoe 
mooi haar huis is. Duif is in die tuin en hoor haar fluit. Hy kom kyk. 
Hy koer-koer oor die mooi skoon huis. Die huis ruik nou heerlik en 
die ruit is mooi skoon. Muis kan nou vir uil sien wat kruis en 
dwars oor haar huis vlieg. Sy lag vir uil. Hy kan haar nie nou vang 
nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: trui 
Skryf ‘n vraag met: muis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig Dorpie vriende agter 

 KLANK 

oud koud goud fout 

woud Oupa ouma vrou 
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 LEES 

Oupa en Ouma bly in die woud. Dit is baie koud in die woud en 
hulle is baie oud. Oupa soek vir goud in die woud, maar Ouma 
dink dit is ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud nie. Sy is ‘n slim 
vrou. Sy weet Oupa maak ‘n fout. Daar is nie goud in ‘n woud 
nie. Oupa loop krom en soek ‘n stuk hout om op die rus. Hy soek 
nou al die heel dag en dink ook nou hy het ‘n fout gemaak. Dit 
raak nou koud, hy moet maar huis toe gaan. Daar is nie goud in 
die woud nie. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  goud 
Skryf ‘n vraag met: oud 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende agter 

 KLANK 

deur reuk neus geur 

reus jeuk geut seun 

 LEES 

Die reus kreun, want sy neus is seer. Die seun het hom op die 
neus geslaan. Hy wou graag ‘n neut pluk van die reus se boom 
maar die reus het dit deur die venster gesien. Die reus wil nie 
hê die seun moet die neut pluk nie. Hy kom by die deur uit en 
jaag die seun om en om sy ou huis. Die seun klim teen die geut 
van die ou huis op. Hy spring op die reus en slaan hom op sy neus. 
Die reus kreun en steun. Die reus se neus gaan more jeuk. 
Hoekom het hy nie maar gesê die seun kan die neut pluk nie? 

 
SKRYF 

1. Hoekom kreun die reus?  
   Die reus kreun _______. 
2. Wat wou die seun doen?  

Die seun ____  van die ____ pluk. 
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  reus 
Skryf ‘n vraag met: neut 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
klein gelukkig dorpie vriende Agter 

 

KLANK 

deur reuk neus geur 

rou hout gou sout 

 

 

LEES 

Eers kom ouma met haar bolla op 
haar kop, dan kom oupa met sy 
kierie. Ouma wil gou hout hê uit die 
bos, maar Oupa sukkel om sy arm 
deur sy mou te kry. Ouma sê die 
kos is rou, sy het hout en sout 
nodig. Oupa sê hy sal gou ‘n vuur 
met die hout bou. Hy loop by die 
deur uit en gaan soek hout. Gou-gou 
het Oupa vuur gemaak en die geur 
van lekker kos hang in die lug. Oupa 
snuif, snuif met sy neus. Mmmmm 
die kos ruik lekker. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Wilma is n Walvis wat graag ander help. Sy hou nie van Haastige 
Haai nie, want hy wil klein vissies bang maak en hulle vang. Die 
ander visse roep altyd vir Wilma Walvis om hulle te help as 
Haastige Haai hulle wil vang. Die visse wil net in die koraalrif 
swem, maar Haastige Haai pla hulle baie. Hulle wens hy kan êrens 
anders gaan swem. Wilma Walvis hou hom dop. Sy gaan nie 
toelaat dat hy die ander visse jaag en vang nie. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. Wilma walvis is ‘n goeie vriendin 
2. oppas hier kom Haastige Haai 
3. haastige Haai jaag die visse  
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 4 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
woud oupa ouma vrou 
reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Ouma en Oupa bly saam met die reus in die woud. Hulle is nie 
bang vir die reus nie, want die seun het die reus op sy neus 
geslaan, nou is die reus nie meer kwaai nie. Sy neus het vir lank 
gejeuk nadat die seun hom gelsaan het. Die woud is koud maar 
Oupa gaan vir hulle al drie n vuur maak. Ouma is ‘n flukse vrou. 
Sy gaan vir hulle lekker warm kos maak. Dan kan hulle die seun 
ook nooi om te kom eet. Die seun en die reus is weer maats. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Die seun loop deur die deur en kry die geur van lekker kos. Hy is 
bly hy en die reus is weer maats. Nou kan hy Ouma se lekker kos 
eet. Die vuur brand ook lekker, want die woud is koud. Die seun 
bring van die neute wat hy in die reus se tuin gepluk het en hulle 
rooster die neute oor die vuur. Oupa sukkel om sy arm deur die 
mou van sy blou trui te kry en Ouma moet hom help. Sy is ‘n 
slim vrou. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: reuk 
Skryf ‘n vraag met: fout 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
brei klei seil reis 

eiland meisie eina vleis 
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 LEES 

Daar was eendag ‘n meisie wat graag wou seil na ‘n eiland. Sy 
het geweet dit is koud op die eiland en het vir haar ‘n trui 
gebrei. Sy het vleis en ander kos gepak en op haar bootjie begin 
seil na die eiland toe. Die bootjie het gesink. Hoekom het die 
bootjie gesink? Want die meisie het die bootjie van klei gemaak! 
Die bootjie was ook te klein vir al die kos en vleis wat sy gepak 
het. Eina! Skree sy toe sy hard op die bodem van die see val. Al 
haar kos en vleis is weg. Haastige Haai het die geëet.  

 
SKRYF 

1. Waarheen wou die meisie seil?  
Sy wou______. 

2. Hoekom het haar bootjie gesink?  
Die bootjie was _____ en te _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eina 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 KLANK 
baai haai kaai swaai 
draai waai kwaai braai 

 LEES 

Die kwaai haai swem onder deur die kaai. Die seun staan in die 
baai en waai vir kwaai haai. Hy wil graag saam met kwaai haai 
braai, maar haaie braai nie vleis nie. Hulle eet net vissies in die 
see. Die kwaai haai draai en swaai sy lyf so vining swem hy, hy 
soek nou vissies. Hy is nou honger nadat die seun van braai 
gepraat het. Miskien as hy nader aan die kaai swem sal hy vissies 
kry.  Daar sien kwaai haai ‘n fraai vissie, maar die seun waai sy 
arms om die vissie te waarsku. Die vissie swem vining weg. Nou 
is kwaai haai nog kwaaier. 
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SKRYF 

1. Wie wil braai?  
Die _____ wil ______ 

2. Hoekom waai die seun vir kwaai haai? 
Hy wil _______ saam met _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  kwaai 
Skryf ‘n vraag met: fraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sand kasteel dink vroeg gebruik 

 

KLANK 
brei klei seil reis 
baai haai kaai swaai 

 

 

LEES 

Op die 
eiland is 
‘n paleis. 
Die 
paleis is 
naby 
aan die 
kaai. Die 
meisie 
staan 
op die 
kaai en 
waai vir 

die haai. Sy wil vir hom die gehiem van die paleis vertel. Die haai 
maak ‘n draai en ‘n swaai in die kaai en kyk verbaas na die 
meisie. ‘n Geheim? Van die paleis? Die haai kraai van die lag. 
Daar is nie ‘n geheim nie, dit is net ‘n ou storie. Die meisie is bly, 
want sy is nog klein en die geheim het haar bang gemaak. Sy wil 
graag vir haai vleis braai om dankie te sê, maar haai eet nie vleis 
nie. Hy eet fraai vissies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

Een sonnige dag besluit mamma en pappa om vir Sam en Zinzi 
strand toe te neem. Hulle het heerlike, gesonde kos en 
waterbottels in ’n mandjie gepak. “Trek julle hoedjies en julle 
skoene aan, en onthou om julle sonskerm, emmertjies en grafies 
saam te bring!” sê mamma.  By die strand sprei hulle hul 
handdoeke op die sagte seesand oop. “Hoekom bou ons nie ’n 
sandkasteel nie?” vra Sam. Die kinders begin toe met hul grafies 
in die sand grawe. Zinzi en haar pappa maak skulpe en seewiere 
vir versierings bymekaar. Kyk die pragtige sandkasteel wat hulle 
gebou het! Die kinders gebruik hul vingers om hul name langs die 
kasteel in die sand te skryf. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ons het sand skulpe seewier en emmertjies nodig 
2. wie gaan almal saam strand toe 
3. pappa en zinzi tel skulpe op 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 5 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
draai waai kwaai braai 
eiland meisie eina vleis 

 
 

LEES 

Op ‘n klein eiland het ‘n meisie gewoon. Sy was baie gelukkig, 
want die kwaai haai was nie meer op die eiland nie. Sy het baie 
vriende gehad en hulle het elke Saterdag vleis gebraai. Sy het in 
die paleis gebly en agter haar was ‘n groot woud. Daar het ‘n 
klein muis gewoon. Hy wou ook saam met die prinses en haar 
vriende braai. Muis het besluit om ‘n stukkie vleis in blare toe te 
draai en na die paleis toe gestap. Die prinses en haar vriende het 
dadelik van muis gehou en ook van die vleis in die blare toe 
gedraai. Hulle het heerlik gebraai en na die tyd vir muis gewaai 
toe hy huis toe is. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Kwaai haai het gehoor van die braai wat die meisie, haar vriende en muis 
gehou het. Hy het gehoor van die vleis wat muis in die blare toe draai. 
Kwaai haai se stert het begin swaai, hy was nou baie kwaad. Hy wil ook vlies 
braai saam met die meisie, haar vriende en muis. Hy wil ook na die paleis toe 
gaan, maar hy eet nie vleis nie. Dalk kan hy n stukkie vis in seewier 
toedraai? Dink jy die meisie, haar vriende en muis sal van vis op die braai 
hou? Ek dink so! Kwaai haai moet net vriendelik met sy stert waai en dan 
sal hulle dalk nie meer bang wees vir hom nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: seewier 
Skryf ‘n vraag met: braai 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
  



2 
 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
plooi nooit prooi tooi 

 LEES 

Sakkie Slak was ‘n mooi groot slak. Hy het die ‘n koolkop gebly. 
Die nooi op die plaas trek haar rooi voorskoot aan en gaan pluk 
die koolkop. Die nooi sien vir Sakkie en gooi hom af.  Nou loop 
Sakkie baie stadig en soek sy ander vriende. Hulle moet hom help 
om ‘n ander koolkop te kry om in te bly. Hy loop verby die 
wortels, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
tamaties, maar sy vriende is nie daar nie. Hy loop verby die 
pampoene, maar sy vriende is nie daar nie. Hy kyk agter die skuur 
en agter die stalle. Niemand nie! Sakkie dink hy gaan nooit weer 
sy vriende sien nie. Miskien sal die diere op die plaas weet waar 
sy vriende is.  

 
SKRYF 

1. Hoekom bly Sakkie in die koolkop?  
Sakkie bli _____ want hy _____. 

2. Noem drie plante waarvan jy gelees het.   
Ek het gelees van ____ en _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  nooi 
Skryf ‘n vraag met: gooi 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL lief moenie klippe skoene hardloo
 

 KLANK 
boei koei loei roei 
bloei stoei groei vloei 

 LEES 

Sakkie slak se voet bloei al. Hy loop nou al die hele dag en soek na sy vriende. 
Hy het agter die wortels, tamaties en pampoene gekyk maar kon niemand 
kry nie. Sakkie vra vir koei: “Het jy my vriende gesien?” Koei kou stadig aan 
die gras wat op die plaas groei. Hy skud sy kop en loei. “Ek het nie jou 
vriende gesien nie.” Sakkie stap tot waar die rivier vloei en wonder of sy 
vriende op die eiland in die rivier is. Hy klim op n blaar en roei oor die rivier 
na die eiland toe. Op die eiland wag al Sakkie se vriende vir hom, daar was 
genoeg koolkoppe vir hulle almal om in te bly. Sakkie is so bly om sy vriende 
te sien. Hy vertel hulle hoe hy gesoek het. Hy wil nou net in sy koolkop gaan 
kruip en slaap. Môre sal hulle fees vier dat almal weer saam is. 
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SKRYF 

1. Nie wie het Sakkie gesoek?  
Sakkie het _____. 

2. Waar het hy sy vriende gekry?  
Sakkie het sy _____ op die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  loei 
Skryf ‘n vraag met: eiland 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
lief moenie klippe skoene hardloo

 
 

KLANK 

rooi nooi gooi fooi 

boei koei loei roei 

 

 

LEES 

Op die eiland het al die diere en 
mense by mekaar gekom. Die nooi 
met haar rooi rok was daar, die 
meisie wat in die paleis woon was 
daar en al haar vriende. Kwaai haai, 
die muis en Sakkie slak en al sy 
vriende was daar. Hulle het vir koei 
genooi om oor die rivier te roei en 
ook te kom. Hulle gaan nou almal 
braai. Daar is vleis vir die mense, vis 
vir die haai en blare vir muis en die 
slakke. Hulle gooi rooi koeldrank in vir 
almal en is gelukkig en vrolik. Hulle het 

ook n resies gehardloop en Sakkie was maar stadig, want sy voet het 
nog gebloei. Muis was die vinnigste en het die medalje gekry. Na die 
braai het koei weer oor die rivier geroei, muis is terug woud toe en 
haai is terug see toe. Toe die son agter die berge wegsak, was almal 
weer by hulle huise. Sakkie se voet het nie meer gebloei nie en hy kon 
lekker slaap. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie het op die eiland gebly?  
Die _____ die ____ en die ____ het op die ____ 

2. Watter dier het oor die rivier geroei? 
_____ het oor _____ _____ 

3. Waar het Kwaai haai gewoon?  
Kwaai ______ in die _____ 

4. Waarmee dink jy het hulle vuur gemaak?  
Hulle het vuur ______   

5. Wat het hulle geëet?  
Hulle het ____, _____ en _____ geëet. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. die slak se naam is sakkie 
2. die diere eet vleis vis en blare 
3. koei het oor die rivier geroei 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 6 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospita
 

kinders 

 KLANK 
rooi nooi gooi fooi 
boei koei loei roei 

 
 

LEES 

Eendag het Jan de Bruin na ‘n plaas toe gery. Die boer was sy vriend.  Die 
plaas was ver van die dorp af en die pad was ‘n grondpad, nie ‘n teerpad 
nie.  Langs die pad was doringbome.  Party van hulle dorings het op die pad 
geval.  Een van die dorings het in Jan de Bruin se rooi fiets se wiel gesteek 
en PSSSSST blaas die wiel af.  Die wiel is heeltemal pap! Wat gaan hy nou 
maak? Jan kan nie roei nie, want dit is ‘n pad en nie ‘n rivier nie. Hy sien ook 
nie vir koei om vir hom raad te gee nie. Daar ver op die grondpad kom sy 
vriend op ‘n  mooi nuwe fiets aan. Toe hy nader kom, sien Jan die man op 
die fiets kou kougom. Jan vra: “Kan jy my asseblief help my vriend? My rooi 
fiets het ‘n gaatjie in sy wiel!”  

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Akti witeit 1 

 LEES 

Sy vriend op die fiets kou en kou sy kougom terwyl hy dink aan ‘n plan. Toe 
sê hy skielik:  “Mmm, ja, ek weet wat jy kan doen!”  Hy haal die stuk kougom 
uit sy mond en druk dit stewig vas in die gaatjie in die wiel van Jan se rooi 
fiets. “Daarsy!” sê Jan se vriend. “Die gaatjie is weg!”  Jan krap sy kop. “Ja, 
en baie dankie,” sê hy, “Maar die wiel is nog steeds pap, heeltemal pap!  Wat 
kan ek nou doen?” Koei het nou nader gestap en loei. “Julle het n fietspomp 
nodig!”  Jan se vriend het n pomp. Jan se vriend sê hy kan sy pomp 
gebruik.  Hulle pomp en pomp.  Hulle maak beurte om te pomp.  Eers pomp 
Jan, dan pomp die vriend.  Dan weer Jan, dan weer die vriend. Eindelik is die 
wiel styf genoeg.  “Ooo, baie dankie tog!” sê Jan. Nou is sy rooi fiets se wiel 
weer styf en kan hy verder ry. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: gaaitjie 
Skryf ‘n vraag met: kougom 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sokker jonk knie hospitaal kinders 
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 KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 

sneeu eeu   

 LEES 

Die leeu en die apie het in ŉ digte woud saam met baie ander diere gewoon. 
Die leeu het op die grond rondgeloop, en die apie het in die boomtoppe 
geswaai. Die apie het soms afgekom grond toe om kos te soek. Een oggend 
vroeg sien die leeu ŉ stuk vleis op ŉ breë piesangblaar op die grond in die 
woud. “Hier is ŉ maklike maaltyd vir my,” skreeu hy. “Dit gaan heerlik 
smaak!” Dit voel of hy ‘n eeu laas geëet het. Hy is baie honger.  Die leeu stap 
na die middel van die piesangblaar om by die vleis uit te kom, maar net toe 
hy sy tande in die vleis slaan, gee die grond onder hom pad. Hy val saam met 
die vleis en die piesangblaar in ŉ diep put. 

 
SKRYF 

1. Watter dier bly in die boom?  
Die _____ die ______. 

2. Waar het die stuk vleis gelê?  
Die stuk _____ op die _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  eeu 
Skryf ‘n vraag met: skreeu 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilometers atleet Droom beste 

 KLANK 
blaar blom bleek blik 

blaas blêr blond blok 

 LEES 

Die put was so nou dat die leeu net op sy agterbene kon regop staan. Hy 
kyk om hom rond en sien die rooi grond bo sy kop. Hy sien die blaar waarop 
die vleis gelê het. Die leeu probeer alles om uit die diep put te klim, maar 
elke keer breek die rooi grond onder sy kloue, en hy val terug na die bodem 
van die put. Teen skemer is die leeu steeds in die diep put. Hy is so moeg en 
bleek dat hy nie eens genoeg krag het om die vleis te eet nie. Toe sien hy 
vir apie verby stap. Leeu skreeu vir apie. Apie is baie verbaas oor wat hy 
sien toe hy in die diep put afkyk! “Wat doen die koning van die oerwoud in 
so ŉ diep, donker put?” vra hy vir die leeu. “Ek het ingeval,” sê die leeu met 
ŉ moeë stem. “Ek is al van vanoggend af hier. Dit voel soos n eeu. Nou is die 
son besig om onder te gaan. Ek wil nie hier doodgaan nie. Sal jy my kan 
help?” 
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SKRYF 

1. Hoekom is leeu in die gat?  
Leeu het _____ geval toe _____. 

2. Waarom is apie verbaas om leeu in die put te sien? Apie is 
verbaas _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  bleek 
Skryf ‘n vraag met: blaar 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL bekend kilomete
 

atleet droom beste 

 

KLANK 
leeu meeu spreeu skreeu 
blaar blom bleek blik 

 

 

LEES 

Onder in die bos onder ‘groot blaar speel ‘n nuwe 
hasie tussen al die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra  Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner “Dis ons nuwe boetie!” sê 
die hasies. “Hy woon nou by ons in die hol 
boomstomp.”  Later daardie dag gaan stap muis 
langs die stroompie. By die stroompie speel die nuwe 
hasie saam met die ander hasies. “Waar kom hierdie 
hasie vandaan?” vra Muis. “Hy lyk dan glad nie soos 
die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en 
sy een poot bietjie kleiner.” “Dis ons nuwe boetie!” 
roep die hasies. “Hy slaap nou saam met ons lekker 

warm in die hol boomstomp.”  Muis verstaan nogsteeds nie. Daardie aand 
roep die mamma-hasie al haar kinders om te kom aandete eet. Die nuwe 
hasie glip ook by die hol boomstomp in om te kom aandete eet. “Waar kom 
hierdie hasie vandaan?” vra  Muis vir die mamma-hasie. “Hy lyk dan glad nie 
soos die ander hasies nie? Sy stertjie is bietjie langer en sy een poot 
bietjie kleiner” Mamma Hasie het hierdie hasie in die bos opgetel, hy lyk 
anders as die ander hasies, maar dit maak nie saak nie. Hy kan nogsteeds 
saam met hulle bly en speel.  
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie speel onder in die bos?  
Die _____ onder _____. 

2. Hoekom is muis verbaas?  
Muis is verbaas, want _____. 

3. Wat sê die ander hasies vir Muis?  
“Dit is _____ nuwe ______. 

4. Waar het die hasies toe gaan speel?  
Hulle het by ______ speel. 

5. Wie het die hasie opgetel?  
_____ het die _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. leeu en Apie is vriende 
2. waar kom die hasie vandaan 
3. ag nee Leeu val in die gat 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 7 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAA
 

teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 

 KLANK 
sneeu eeu skreeu meeu 
blaas blêr blond blok 

 
 

LEES 

Apie kan nie besluit of hy vir leeu moet help uit die put uit nie. 
Net-nou eet leeu hom op as hy eers vry is, leeu het lanklaas geëet 
en sy maag skreeu al van die honger. Apie besluit dat leeu geen 
ander vriende het wat hom sal help nie en hy kan nie vir leeu in 
die put agter los nie. Hy gaan maar die kans waag en vir leeu help. 
Hy laat sak sy stert in die put en probeer vir leeu uit kry. Apie 
hyg en blaas en probeer sy bes om leeu te red. Eindelik is leeu uit 
die put. Leeu skreeu van plesier en Apie is ook bly. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Apie was ‘n goeie vriend vir leeu, Hy het hom uit die put gered. 
Maar toe gebeur ‘n aaklige ding. Leeu is nou baie honger, hy voel 
of hy ‘n eeu laas geëet het, hy gryp vir apie en skreeu:  “Vir jou 
gaan ek nou eet!” Apie is baie verbaas en bang. Hy het dan vir 
leeu gehelp. Hoekom is leeu nou so gemeen met hom? Dit is 
hoekom leeu geen vriende het nie. Agter die boom staan oupa uil. 
Hy is baie kwaad vir leeu. Hy sê vir Apie: “Jy kan nie leeu se prooi 
wees nie! Jy het hom gehlep” Oupa uil vlieg vining oor leeu se kop 
en draai en swaai om sy kop. Leeu probeer om vir oupa uil met 
sy poot weg te waai, maar toe glip Apie uit die ander poot. Hy 
spring terug in die boom en het nooit weer vir leeu vertrou nie. 

 SKRYF 
Skryf n sin met: eeu 
Skryf ‘n vraag met: blêr 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL teddiebeer speelding vernietig skêr baadjie 
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 KLANK 
twee twaalf twak twis 

twintig twyfel twiet  

 LEES 

“Twis julle twee nog steeds oor die twintig lekkers in die pak?” 
vra pa vir die tweeling. “Dit is nou sommer twak” Die tweeling 
twis biae en pa raak nou vies. Hoekom moet hulle altyd twis. 
Hulle is al twaalf jaar oud en hulle twis nog asof hulle twee jaar 
oud is. Hy twyfel of hulle ooit gaan ophou twis. Elkeen kan tien 
van die twintig lekkers kry, maar hulle twis nou oor wie die rooi 
lekkers moet kry en wie die groen lekkers moet kry. Pa sê dis 
nou sommer twak om oor dit te twis. Elkeen kan 5 rooi en 5 
groen lekkers kry. Daar is mos net twee kleure. Hulle kan dit deel. 

 
SKRYF 

1. Waaroor twis die tweeling? 
Hulle ______ oor ______. 

2. Hoekom sê pa dit is twak?  
Pa dink dit is _____ omdat ______. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  blond 
Skryf ‘n vraag met: blaas 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
teddiebee

 
speelding vernietig skêr baa

d  

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
sluip sleep sloot sleutel 

 LEES 

Kriekie Kraai en Sluikie Slak lag en lag. Hulle is al slap gelag, want 
Slikkie Slak het gedink hy is baie slim. Hy wou sy slee oor die 
sloot sleep. Hy gly toe in die modder en daar lê hy met slee en al 
binne in die sloot. Ja, sowaar! Slim het sy baas gevang. Kriekie 
Kraai probeer hom uitsleep, maar hy is te slap gelag. Hy voel sleg 
dat hy nie vir Sluikie kan help nie en hy is bang Sluitjie gaan hom 
slaan. Sluikie sal dalk vannag in die sloot moet slaap. Sluipie sluk 
sy trane weg en hoop iemand sal hom kan help. Iemand kan dalk 
in die sloot klim en vir Sluikie stoot todat hy uit is. 
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SKRYF 

1. Hoekom is die 2 vriende slap gelag?  
Sluikie _____ in die _____. 

2. Wat betekn di tom jou trane weg te sluk?  
Dit beteken ______. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  sleutel 
Skryf ‘n vraag met: slak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL fiets band seergekry wonder honger 

 

KLANK 
twee twaalf twak twis 
sluip slot sloot sleutel 

 

 

LEES 

Vandag is Gertjie saam met sy mamma 
en sy baba-sussie in die winkels. Sy 
mamma is haastig, en sy loop vinnig 
tussen die rakke deur. Sy stoot Gertjie 
se baba-sussie in die trollie. Gertjie is 
moeg van al die inkopies. Toe hulle by die 
speelgoedrak kom, sien hy 'n groot, sagte 
teddiebeer op die vloer sit. Hy besluit om 

'n rukkie op die beer se skoot te sit en rus. Maar toe hy opkyk 
sien Gertjie iets wat sy ogies sommer groot laat rek. Dis 'n 
kleiner teddiebeer met ‘n blou superheld-pak aan! Hy wou nog 
altyd so 'n teddiebeer gehad het! “Mamma!” sê Gertjie. “Kyk!” 
Maar mamma is nie naby nie. Sy het nie gesien Gertjie stop by 
die speelgoedrak nie.  Gertjie raak bang. Waar gaan hy vir 
Mamma weer kry? Die superheld beertjie knip sy oog vir Gertjie. 
“Moenie bekommerd wees nie, ek sal jou mamma kry.” Die 
superheld beertjie vlieg op en maak ‘n wye draai oor al die rakke 
in die winkel. “Daar is sy, by die groent en vrugte!” Skree hy vir 
Gertjie. Gertjie glimlag vir die superheld beertjie. Niemand gaan 
hierdie storie glo nie.           
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Waar is Gertjie en sy ma?   
Die swaan _____. 

2. Wie sit in die trollie?  
Gertjie _____. sit in _____. 

3. Dink jy Gertjie was stout in die winkel? 
hy was _____. 

     hy het _____.  
3. Wat het hy op die rak gesien?  

Hy het____ gesien. 
4. Hoe het die superheld beertjie vir Gertjie gehelp?  

Hy het _____. 
VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. kraaie slakke bere en leeus is almal diere 
2. waar is my mamma 
3. in die winkel het gertjie ‘n beertjie gesien 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 8 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
twintig twyfel twiet twak 

slap sluk slot sluit 

 
 

LEES 

Twintig jaar gelede het daar in Limpopo ’n boer saam met sy familie 
gewoon – sy donkie, sy vark, sy hond, sy kat en sy hoenderhaan. Hulle het 
almal gelukkig saam op die plaas gewoon. Daar was ‘n skuur op die plaas 
waar hy al sy trekkers gestoor het. Die skuur was met ‘n slot gesluit  en 
net die boer het die sleutel gehad. Maar op ’n dag bly die reën weg en daar 
is nie meer water nie. Die boer twyfel of die groente natgelei kan word nie, 
en daar is nie baie water oor om te drink nie. Die boer roep sy donkie, vark, 
hond, kat en hoenderhaan. “Ons moet na ’n plek trek waar daar water is,” 
sê hy. So vertrek hulle toe almal. Die boer neem ’n paar van sy besittings in 
’n sak met hom saam. Saam stap hulle in ’n ry met die stowwerige pad 
langs. Die boer stop sy pyp met twak en stap rook-rook af in die pad. Rook-
rook! Klip-klop! Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

Op pad na ’n plek waar daar water is, ontmoet die boer en sy diere ’n kraai. 
Die kraai kyk hoe hulle almal stap en lag vir die boer. “Kwaaa! kwaaa! 
Waarom stap jy as jy ’n donkie het? As ek jy was, sou ek op die donkie ry,” 
kras die kraai toe hy weer laggend wegvlieg: “Kwaaaa! Kwaaaa!” Die boer 
dink vir ’n rukkie hieroor na. Toe besluit hy om op die donkie se rug te klim. 
Hy ry op die donkie terwyl die ander diere agter hulle aanstap. Klip-klop! 
Snork-snork! Woef-woef! Miaau-miaau! En koe-ke-le-koee! Sommer gou 
ontmoet hulle ’n groot voël. “Wa-wa-wag! Wa-wa-wag! Jy het geen 
skaamte nie,” sê die groot voël vir die boer terwyl sy regop sit om na hulle 
te staar. “Hoe kan jy alleen op die donkie se rug ry? Kyk hoe moeg is jou 
vark? Die sweet tap by sy neus af.” Die boer besluit toe, dit is nou twak, hy 
gaan nie almal tevrede kan stel nie. Toe loop hy maar weer rook-rook saam 
met sy diere. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: twak 
Skryf ‘n vraag met: water 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
brug brak bril bros 

bruin brand brood Braam 

 LEES 

Braam het heeldag loop en brom. Sy ma het gesê hy moet die hen, wat 
broei, gaan soek. Hy trek ‘n bruin broek aan met sy mooi bruin sokkies. Hy 
roep vir Brakkie en gee hom ‘n stukkie brood. Braam sit sy bril op en begin 
soek na die hen wat broei. Braam en Brakkie soek en soek. Hulle loop oor die 
brug. Hulle soek onder elke boom langs die pad, maar daar is geen teken van 
die hen nie. Skielik hoor Braam, piep-piep. Hy sien vir hen met vier kuikens 
aangestap kom. Braam en Brakkie volg haar, oor die brug al met die paadjie 
terug na die opstal. Braam en Brakkie hardloop terug huis toe om vir sy ma 
die goeie nuus te vertel. Braam se ma is besig om ‘n trui te brei. Sy is baie 
bly om te hoor dat hulle die hen gekry het. 

 
SKRYF 

1. Vir wie moes Braam gaan soek?  
Braam moes ___. 

2. Wie was saam met hen toe hulle haar kry?  
Daar was ____ hen. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  bruin 
Skryf ‘n vraag met: Braam 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL sussie anders almal oggend huil 

 KLANK 
snik snip snaaks snak 

snoei snater snuif snawel 
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 LEES 

“Ek wens ek hoef nie vandag skool toe te gaan nie,” sê Boetie Konyn toe hy 
wakker word. “Ek wens ek kon by die huis bly en heeldag slaap.” In die 
kombuis is Ouma Konyn besig om pap te maak. “Maak gou, kinders,” roep sy. 
“Ontbyt is gereed.” “Ek kom, Ouma,” roep Sussie Konyn, en bons uit die 
bed. Sussie Konyn wil altyd skool toe gaan.  Sy snuif- snuif in die lug en kan 
die heerlike pap ruik wat ouma gemaak het.  Boetie roep uit die kamer “Ek 
voel nie lekker nie, Ouma!  Sussie dink dit is baie snaaks , gister het Boetie 
nog ‘n hele brood geëet.  “My kop is seer, my been is seer, my keel is seer en 
selfs my elmboog is seer.” Ouma voel aan sy kop en neem sy koors. “Daar’s 
niks fout met jou nie,” sê sy. “Staan nou op en trek aan.” Boetie snik maar 
ouma is baie streng. Hy beter opstaan, maar hy sal ‘n snaakse plan moet 
uitdink om haar te flous. 

 
SKRYF 

1. Wat is alles fout met Boetie?  
Boetie se____, ____, ____, en____. 

2. Wie snuif snuif in die lug?  
____ in die _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  brak 
Skryf ‘n vraag met: snawel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
sussie anders almal oggend huil 

 

KLANK 

brug brak bril bruin 

snip snak snoei snuif 
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LEES 

Wanneer die dae kouer word en die diertjies 
van die bos begin kos soek vir die winter, dan 
is dit tyd vir die klein hasies om skool toe te 
gaan. Die hasies se skool is in ‘n groot hol 
boomstomp wat in die gras lê, en elke 
oggend hop-hop hulle in ‘n rytjie soontoe. “Ek 
wil ook skool toe gaan!” roep Lekkerbekkie 
Muis uit, en hy hop agterna. “Ek wil ook sien 
wat julle doen daar in die hol stomp. Wag vir 
my!” By die hasies se skool wag Juffrou 
Juffrou vir hulle. “Opskud, hasies, opskud!” 
roep Juffrou Juffrou. “Daar is baie dinge om 
vandag te doen!” Een vir een kruip die hasies 
by die hol boomstomp in. “Ek wil ook 
saamkom!” roep Lekkerbekkie Muis uit, en hy 

kruip agter die laaste hasie aan by die stomp in. Hy wil ook sien wat die 
hasies by die skool maak. “Vandag gaan ons leer hoe om “hasie” te skryf,” 
sê Juffrou Juffrou, en sy haal ‘n pen uit en skryf op ‘n wit papier. “H – A – 
S – I – E … hasie!” skryf sy. Al die hasies haal ook hulle penne uit en skryf 
“hasie” op hulle wit papiere. “Ek wil ook skryf!” roep Lekkerbekkie Muis uit. 
Hy vat ‘n pen en skryf op ‘n groot wit papier. Hy wil “H –A –S –I –E” skryf, 
maar sy letterstjie wil nie lekker werk nie, en nou staan daar “MUIS” op 
sy papier. “M – U – I – S… muis!” “Dit lyk nie reg nie,” sê Juffrou Juffrou, 
en loer kwaai na Lekkerbekkie Muis. “Ek dink nie ek hou van skool nie,” sê hy. 
“Ek kan niks reg doen nie.” “Toemaar, Lekkerbekkie Muis,” fluister die 
hasies. “As die skool vanmiddag uitkom, gaan ons by jou kom speel. Dan kan 
jy vir ons leer hoe om “MUIS” te skryf, en dan kan jy vir ons kaasslaai 
maak en lekker tee! Dan kan ons speel ons is by die muise se skool! 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Hoekom dink jy wil Boetie konyn nie skool toe gaan nie?  
Eie antwoord_____. 

2. Wat maak ouma vir ontbyt?  
Ouma maak ____ vir____. 

3. Wie is opgewonde om skool toe te gaan?  
____ muis is____. 

4. Wat is die eertse woord wat muis gaan leer skryf?  
Muis  se ____ woord is ____. 

5. Watter slaai gaan muis vir die hasies maak?  
Hy gaan ____ maak. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ntsako is fanisa se ouer suster 
2. los my alleen! Roep Ntsako 
3. fatima wou op die eertse tweede en derde dag net met 

Ntsako speel 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 9 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

woud oupa ouma vrou 

reus jeuk geut seun 

 
 

LEES 

Oupas en Oumas is bedoel vir soentjies en drukkies. Hulle is daar om saam 
met hulle kleinkinders reënboë en goggas te vang. Om vir die kleintjies 
koekies te bak, stories te lees en baie liefde te gee. Hulle het silwer in hulle 
hare en goud in hulle harte. Ouma loop klein treetjies net soos ek en haar oë 
sien ook soos myne, klein klippies in die pad en doudruppels op blare. Oupa 
maak of hy kwaai is, maar eintlik is hy baie slim. Hy kan praat oor visvang en 
trekkers met die seuns maar ook oor spookasem wolke en skoenlappers 
met die meisies. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

 Op ‘n dag speel ‘n klein seuntjie in die tuin. Hy bou ‘n huis met ‘n 
kartonboksie op die grond en maak paadjies vir sy karretjies tussen die 
bome deur. Die volgende oomblik val daar iets op sy skouer! Hy voel daaraan 
en dis sag en kriewelrig. Hy vat dit in sy handjie en kyk daarna. Dis ‘n 
wurmpie! “Waar kom die wurmpie vandaan?” vra die seuntjie en kyk op in 
die lug. Maar al wat hy sien is die boom se takke en die wolke en die lug. 
Miskien het die wurmpie nie ‘n huisie nie. Miskien wil die wurmpie met hom 
speel! Die seuntjie sit die wurmpie in die kartonboks-huisie en speel verder 
met sy karretjies in die sand. Maar toe hy later na die wurmpie soek is dit 
weg! Die kartonboks-huisie is leeg en daar is nou ‘n klein gaatjie in die boks. 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie op die grond. “Hoe 
kom jy daar?” vra die seuntjie en tel die wurmpie op. Miskien wil die 
wurmpie saam met hom huistoe gaan vir aandete! Hy sit die wurmpie in sy 
hempie se sak en stap aan na die huis toe. Maar hy vergeet van die 
wurmpie, want sy mamma het heerlike kos gemaak en hy is honger. Die 
seuntjie eet al sy kos op en toe sy magie weer vol is onthou hy van die 
wurmpie. Hy loer in sy sak, maar die wurmpie is weg! Die sak is leeg! Daar is 
nou ‘n klein gaatjie in die sak. Die seuntjie loer deur die gaatjie in die sak en 
sien die wurmpie op sy skoot. 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: oupa 
Skryf ‘n vraag met: seun 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 
eiland meisie eina vleis 

draai waai kwaai braai 

 LEES 

“Daar is jy!” roep hy en tel die wurmpie op. Miskien is die wurmpie vaak. Die 
seuntjie gaan na sy kamer toe en trek sy pajamas aan. Dan sit hy die 
wurmpie versigtig in ‘n plastiekbakkie op sy tafel, en gaan bad. Maar o 
aarde, toe die seuntjie terugkom in sy kamer is die wurmpie weg! Die 
bakkie is leeg! En kan jy dit glo? Daar is sowaar ‘n klein gaatjie in die bakkie! 
Die seuntjie loer deur die gaatjie en sien die wurmpie bo-op ‘n stukkie 
papier op die vloer. Hy tel die papier met die wurmpie op en bekyk dit van 
naby. En raai ‘n bietjie wat sien hy? Die wurmpie is sowaar besig om ‘n 
gaatjie regdeur die papier te vreet! En toe die gaatjie groot genoeg is, val 
die wurmpie ploemps! daardeur tot op die seuntjie se voet! Die seuntjie lag 
tog te lekker en sê: “Ek weet waar die wurmpie vandaan kom! En ek weet 
hoe hy op my skouer beland het.” Die volgende oggend gaan sit die seuntjie 
die wurmpie terug daar hoog boom in die boom – bo-op een van die groen 
blare. En kan jy dit glo? Hierdie keer vreet die wurmpie nie weer ‘n gaatjie 
nie. Sy magie is lekker vol en hy kruip stadig oor die blaar… sonder om 
daaraan te kou! 

 
SKRYF 

1. Waarmee het die seuntjie ‘n huis gebou?  
Hy bou _____. 

2. Hoekom het die wurmpie nie weer ‘n gaatjie in die blaar geëet nie?  
Die wurmpie _____was _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  draai 
Skryf ‘n vraag met: vleis 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 KLANK 

plooi nooit prooi tooi 

bloei stoei groei vloei 
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 LEES 

Almal weet dat goudvissies nie baie slim is nie. Hulle kan ook nie baie goed 
onthou nie. Hulle vergeet alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor sommer 
baie gou weer. Hierdie is ‘n storie oor twee sulke vissies in ‘n bak. Op ‘n dag 
swem een van die vissies om ‘n draai… en wat sien hy daar? Dis mos ‘n 
ANDER vissie wat nes hy lyk! “Goeiemôre, vissie!” roep hy opgewonde uit 
en waai met sy vinnetjie. “Waar kom jy dan vandaan? Ek dag ek is alleen in 
hierdie bak!” Die ander vissie is net so opgewonde. “Ek dag ook ek is alleen in 
hierdie bak! Bly om te sien jy is ook hier. Nou het ek darem iemand om mee 
te praat.” Die twee vissies is nou baie bly, en hulle swem ‘n entjie saam. “Ek 
wonder wanneer gee die mense dan vir ons kos?” vra die eerste vissie. “Ek 
is baie honger. Ek dink ek het dae laas geëet!” Net toe die ander vissie wil 
sê dat hy ook baie honger is, gaan die visbak se deksel oop, en gooi een van 
die mense vir hulle kos op die water. Dadelik swem die twee vissies boontoe 
en vreet gulsig aan die lekker viskos. Hulle eet en eet tot al die kos op is. 
“Dit was nou lekker!” sê die eerste vissie. “My magie voel nou sommer baie 
beter. Is jy lus om ‘n speletjie te speel?” 

 
SKRYF 

1. Waar bly die goudvissies?  
Hulle bly _____. 

2. Wat eet goudvissies?  
Hulle _____. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met:  nooit 
Skryf ‘n vraag met: stoei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL 
Eendag baba geld uil honger 

 

KLANK 

leeu meeu spreeu skreeu 

blaar blom bleek blik 
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LEES 

Soos in die die sprokie verkoop Jan hul koei vir vyf 
wonderbone, tot ontsteltenis van sy ma wat 
gehoop het op ‘n geldjie om hul deur die swaar 
wintermaande te dra. Ma gooi die bone weg wat 
onmiddelik groei tot ‘n wonderboontjieplant, wat 
die nuuskierige Jan natuurlik nie kan weerstaan nie. 
Die plant het eers die mooiste blomme gehad en 
blaar op blaar is grasgoen. Jan ontdek ‘n ander 

wêreld op die ander punt van die boontjierank. ‘n Wêreld met reuse, 
feëtjies, eende wat goue eiers lê en harpe wat self speel. Jan is bang vir die 
reus maar ook dapper. As die reus so skreeu dan kruip Jan net weg. Hy sien 
ook later die towerblik en gryp dit vining voordat hy weer by die plant 
afklim na sy ma toe. Die towerblik is vol ged en dit raak nooit op nie. 

DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wat is ‘n wonderboon? 
2.  Dit is ________. 
3. Wie het die wonderbone gekry?  
4. ____ het die _____. 
3. Hoekom was sy ma so kwaad?   
4. Sy was kwaad omdat_____. 
5. Het die plant ook blomme en blare soos ‘n gewone 

plant? 
____, die plant het _____ 
het vir hulle _____  

6. Noem drie goed wat Jan bo in die reus se wêreld gesien het. 
Daar was ____, _____ en ____.  

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1. ag nee, jou stoute kind 
2. jan sien reuse feëtjies eende harpe en ‘n wonderblik 
3. jan is nie bang vir die reus nie, hy lag vir hom 
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HUISTAAL WERKKAARTE  
AFRIKAANS GRAAD 3 TERMYN 1 WEEK 10 
MAANDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
blaas blêr blond blok 
twee twaalf twak twis 

 
 

LEES 

Vandag is ‘n baie lekker dag. Die son skyn en die voëltjies speel vrolik in die 
voëlbak in die kasteel se tuin. Prinses Mientjie en haar maatjie, Marcel, 
besluit om te gaan piekniek hou in die donker bos. Hulle pak ‘n 
piekniekmandjie. Hulle vat sjokolademelkies, neute, muffins, suiglekkers en 
toebroodjies met stroop op. Die mandjie is baie swaar. Hulle moet dit saam 
dra. In die donker bos kry hulle die perfekte plek vir ‘n piekniek. Die gras is 
sag en groen, en die son skyn saggies deur die bome. Prinses Mientjie gooi 
die kombers oop op die grond. Sy en Marcel gaan sit op die kombers. Hulle 
tel die mandjie op om die eetgoed uit te pak... Maar die mandjie is leeg! Dit 
is nie swaar nie. Dit is nie vol eetgoed nie! Dit is dolleeg! “Kyk!” roep Marcel 
en wys na een van die bome. “Die eekhorinkies het ons kos gevat!” Prinses 
Mientjie kyk en sien twee bruin eekhorinkies op die tak. Elkeen het ‘n muffin 
in sy pootjies! Op al die ander takke van die boom sit nog eekhorinkies. En 
elkeen van hulle het ook ‘n lekker eetdingetjie in hulle pootjies! “Gee terug 
ons kos!” raas Prinses Mientjie, maar dit lyk net of die eekhorinkies vir hulle 
lag. 

 
SKRYF Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 

MAANDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 LEES 

“Julle skelms!” roep Marcel, en sy gooi ‘n stok na die eekhorinkies toe. Dit is 
mis. Prinses Mientjie trek haar skoene uit en klim in die boom. Marcel 
wonder wat sy gaan doen. Die eekhorinkies glip by ‘n hol gat in die 
boomstam in. Die gat is groot. Prinses Mientjie druk haar kroontjie op haar 
kop vas en klim ook in die gat. Na ‘n lang ruk kom Prinses Mientjie weer by 
die gat uit. Haar hare is nou deurmekaar. “Hulle is weg,” sê sy en sug. “Ek 
kry nie ons kos nie.” “Toemaar,” sê Marcel. “Ons kan bessies pluk en van die 
stroompie se water drink.” En dit is presies wat hulle gedoen het! Daar was 
baie soet bessies wat hulle kon pluk, en hulle het hulle magies trommeldik 
geëet. Die eekhorinkies het daardie dag heerlik pienkniek gehou met die 
kinders se kos, en die kinders het heerlik piekniek gehou met die eerhorinkies 
se bessies! Dit was nog steeds ‘n lekker dag! 
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 SKRYF 
Skryf n sin met: blêr 
Skryf ‘n vraag met: twis 

DINSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 KLANK 
slap sluk slot sluit 
brug brak bril bros 

 LEES 

Gielie die olifant is nuut in die bos. Hy wil baie graag maatjies maak met die 
ander diere, maar hulle is almal so ‘n bietjie skrikkerig vir hom. Hy is dan so 
groot en swaar! “Dalk kan jy ons help om akkers op te tel,” sê die 
eekhorinkies. Maar o aarde, toe Gielbert die olifant strek om die boonste 
akkers van die boonste takke af te pluk, glip sy poot. Hy verloor sy balans en 
val! Al wat die eekhorinkies sien is groot, vet olifantboude wat so 
ampertjies bo-op hulle kom sit! “Jy is ‘n bietjie gevaarlik,” sê die 
eekhorinkies. “Dalk moet jy liewer ander maatjies gaan soek.” “Jy kan ons 
kom help om die eiers tot binne-in die nes te rol,” roep die eendjies langs die 
riete. Maar liewe land! Net toe Gielbert die olifant die eend-eiers versigtig 
in die nes rol, roep ‘n voëltjie so hard bokant sy kop dat hy skrik en sy balans 
verloor! Al wat die eendjies sien is groot, vet olifantboude wat so amper-
amper bo-op hulle eiers gaan sit! “Jy is bietjie gevaarlik,” sê die eendjies. 
“Miskien moet jy liewer met iemand anders gaan speel.” “Jy kan saam met 
ons wegkruipertjie speel!” roep die apies uit die bome. Maar grote griet! 
Daar is nie een enkele plekkie in die hele bos waar Gielbert die olifant kan 
wegkruip nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom is die ander diere skrikkerig vir Gielie?  
Hy is dan _____.  

2. Wat moes Gielie vir die eendjies doen? 
Hy moes hulle help _____. 

DINSDAG AKTIWITEIT 2 

 LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf n sin met:  sluk 
Skryf ‘n vraag met: bros 

WOENSDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 
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 KLANK 
snik snip snaaks snak 
kruis vuis uil trui 

 LEES 

“Dis nie so lekker as ons jou kan sien waar jy wegkruip nie,” sug die apies. 
“Dalk is wegkruipertjie nie die speletjie vir jou nie.” Skielik roep die voëltjies 
verskrik bo hulle koppe, en die eekhorinkies skarrel, en die eende kwaak 
benoud tussen die riete! Kraker Krokkedil het uit die water gekruip en hy is 
honger! Hy jaag die diertjies oor die wal en hap na die eende se eiers! “Wat 
gaan ons doen?” vra die diertjies benoud. “Wat julle nou nodig het,” roep 
Gielbert die olifant, “is groot, vet olifantboude!” En toe hy só sê, storm hy 
op die krokkedil af. Voor Kraker die Krokkedil nog iets kon maak, gaan sit 
Gielbert bo-op hom met sy groot boude! Die krokkedil kan nie beweeg nie! 
En hy moes eers baie mooi belowe om nie weer die diertjies van die bos te 
kom jaag nie, voor Gielbert hom laat gaan het. Van daardie dag af was 
Gielbert die olifant die diertjies van die bos se beste maatjie! En niemand 
het regtig meer omgegee dat hy groot vet, olifantboude het nie. 

 
SKRYF 

1. Hoekom dink jy is dit moeilik vir Gielie om wegkruipertjie te 
speel?  
Hy was _____ om _____ te _____. 

2. Hoe het hy op die einde die diere se beste maatjie geraak?  
Hy het _____ gesit. 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

SKRYF 
Skryf die  EN  woorde in jou woordeboek. 
Skryf n sin met: snak 
Skryf ‘n vraag met: kruis 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1 

 
KYK & 

HERHAAL prente boekrak kamer ouers wonder 

 

KLANK 
oud koud goud fout 
deur reuk neus geur 

 

 

LEES 

Zami hou baie van 
lees en stories. 
Sy besluit eendag 
om haar eie 
storie te skryf. 
Die storie was 
oor n muis. Haar 
naam was Mila. 
Lees Zami se 
storie en sien of 
jy daarvan hou. 
Mila Muis woon in 
die kombuis van 
die mooiste huis 
in Vioolstraat. 
Mila Muis is altyd 
honger, en saans 

wanneer die mense van die huis slaap, sluip sy uit haar gaatjie in die muur 
opsoek na ietsie om te eet. Partykeer is daar broodkorsies langs die 
broodplank. Partykeer is daar appelskille langs die wasbak. En partykeer is 
daar halfgeëete lekkertjies of skyfies in die drommetjie langs die stoof! Die 
klein seuntjie wat in die huis woon, klein Hendrikkie, eet nie altyd sy 
lekkertjies op nie. Maar vanaand is daar net mooi niks om te eet in die 
kombuis nie. Die bediende het baie mooi opgeruim en alles weggepak. Mila 
Muis kyk oral in die kombuis, maar sy sien niks. Sy ruik met haar spitsneusie 
in die lug… en… ja, sy ruik iets! Iets lekkers! Sy soek en sy soek, en dan kry 
sy dit: agter die blikke is ‘n blou bakkie, en bo-op die blou bakkie is ‘n deksel, 
en onder die deksel is… twee heerlike toebroodjies met kaas! Mila Muis is só 
honger dat sy sommer altwee toebroodjies dadelik opeet!  Zami weet nog 
nie hoe sy die storie gaan klaarmaak nie, maar sys al more verder dink. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees die   en  woorde van Aktiwiteit 1 

 

 

SKRYF 

1. Wie wil graag haar eie stories skryf?  
_____ graag ____ eie _____. 

2. Wat is die naam van die muis in die storie?   
Die muis se _____. 

3. Waar woon Mila?  
Sy _______ van ‘n huis. ____ en  _____ ook kan 
_____. 

4.  Waar kry sy partykeer lekkertjies om te eet?  
Die lekkertjies _____ langs ____. 

5.  Wat kry sy in die blou bakkie?  
Mila kry ____ die blou _____. 

VRYDAG AKTIWITEIT 1 

 

LEES Lees al die  en  woorde weer. 

 
 

LEES Lees die storie van Donderdag Aktiwiteit 1. 

VRYDAG AKTIWITEIT 2 

 

LEES Lees al die   en  woorde weer. 

 

 

SKRYF 

Skryf die sinne in jou boek en maak die foute reg. 
1.  mila is ‘n muis wat woon in ‘n groot huis 
2. waar gaan ek vnadg kos kry? Vra Mila 
3. mila eet korsies lekkertjies skyfies of broodjies  
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