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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 
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SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring
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tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 



–––––– 3  3 ––––––
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SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 
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SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 
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SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 
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SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 
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SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 
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SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 
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SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
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HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 
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SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 
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SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
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HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 
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SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
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Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
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ring sing tong lang
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LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 
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Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.
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Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
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LEES Lees al die  en  woorde weer.
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LEES Lees al die  en  woorde weer.
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Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
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Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
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LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet
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KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
stap swoeg glinster gluur

groet stap glas gly

 LEES

Vandag vier ons Mandla se verjaarsdag. Almal bring pragtige 
geskenke. Hulle het spesiale klere aan vir die partytjie. Die 
uitnodiging het gesê dat hulle moet deftig aan trek. Daar is 
klein stoeltjies vir hulle om op te sit. Mandla wens dat sy ouma 
en oupa ook daar sal in stap. Sy oë glinster toe hy sy ouma en 
oupa sien. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sussie ry ‘n wye draai met haar fiets. Sy skreeu van plesier. 
Wat doen sussie dan? Sy ry ‘n wye draai en skreeu van plesier. 
O tog! Daar val sussie af! Haar been is gekneus. Daar is bloed 
op haar hand. Sy sê haar voet kramp. Wat het gebeur? Sussie 
het van haar fiets af geval. Sy gaan nie weer ‘n wye draai 
maak nie.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring bang sing meng
vang ding tong lang

 LEES

Ek is bang vir die ding wat ‘n snaakse geluid maak. Die ding kan 
sing, maar ek is nog bang. Miskien as ek die ding kan vang sal ek 
nie meer bang wees nie. Ek sal die ding met ‘n ring vang. Ek sal 
die ring meng met suiker en hom so vang. Die ring sal aan sy 
tong haak en ek sal hom vang. Dan sal hy nie meer sing nie.

SKRYF

1. Waarvoor is ek bang?
Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.Ek is bang vir __________wat smaakse geluide maak.

2. Hoe gaan ek die ding vang?
Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.Ek gaan die ding vang ______ ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  ring
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vang

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
bank tenk drink pienk
sink dink plank rank

 LEES

Ons sit op die bank. Die bank is gemaak van ‘n plank. Op die 
bank sit ek en Anna.  Ons drink ons pienk melk uit ‘n glas. Wie 
drink pienk melk saam met my?  Anna drink pienk melk saam 
met my. Die pienk melk is so lekker, ons wens ons kan in ‘n tenk 
vol pienk melk val. Dan kan ons sink tot onder in die tenk en al 
die pienk melk drink. 



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. Wie sit saam met my op die bank?
    _____________ met my op die  _____.    _____________ met my op die  _____.
2. Watter kleur is die melk wat ons drink?
    Die ______ is ______.    Die ______ is ______.

WOENSDAG AKTIWITEIT - 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie hulp taxi dae wakker

KLANK
ring sing tong lang
drink sink tenk dink

LEES

Boer Dumi sit 
en dink op die 
stoep. Op die 
stoep is sy 
stoel. Dit is 
van plank 
gemaak. Boer 
Dumi dink aan 
die lang dag 
en alles wat 
hy moet doen. 

Hy is al grys, want hy is oud.9  Hy drink sy koffie en klap sy 
tong van lekkerte. Hy dink aan die groente wat hy plant op sy 
plaas. Die boontjies rank nou mooi en hy wil sing van vreugde 
oor al die boontjies. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die boer se naam?
Sy ____ is _____ ______.Sy ____ is _____ ______.

2. Waarvan is sy stoel gemaak?
Sy stoel is ___ ____ ____.Sy stoel is ___ ____ ____.

3. Hoekom klap hy sy tong?
Hy klap sy _____, van ______.Hy klap sy _____, van ______.

4. Noem een van die groentes waarmee hy boer.
Hy boer ____ _____.Hy boer ____ _____.

5. Waarom, dink jy, sal sy vrou ook sing?
 Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ Sy gaan _____, want hy gaan vir haar ____ ____ 
____.____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. boer Dumi sit op die stoep.
2. Hy boer met boontjies wortels en pampoem
3. sy vrou gaan bly wees oor haar ring



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
droom spieël saal oefen verhoog

KLANK
bang meng vang ding
bank pienk plank rank

 LEES

Boer Dumi sit en dink op die stoep. Hy sit op sy plank stoel. Hy kyk 
vir Eland en die swart koei wat agter die boontjierank wegkruip. Hy 
wonder of Eland vir die swart koei wil vang. Hy is bang dat hulle sal 
baklei. Dit sal nou vir jou ‘n ding afgee. Hy hou glad nie van die idee 
dat Eland en die swart koei maats is nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eland en die swart koei is bang vir die ding wat teen die muur rank.  
Wie is bang vir die ding. Eland en die swart koei is bang vir die ding. 
Hulle kruip agter die bank weg, hulle is bang die ding gaan hulle vang. 
Waar kruip hulle weg? Agter die bank! Hulle is so snaaks!  Die ding 
kan hulle nie vang nie, dit is net een van Boer Dumi se boontjies wat 
teen die plank rank.  

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  pienk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bang



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld

 LEES

Munene onthou die dag toe sy ma gehoor het van ‘n werk in die 
veld wat deur vroue gedoen word. Hulle het by die kombuistafel 
gesit en sy het n knoop aan sy hemp gewerk met ‘n naald. Hulle het 
saam ontbyt geëet toe die storie op die nuus kom. Hy onthou hoe 
sy ma gesê het, “Ek sal graag in die veld wil werk en geld maak vir 
die gesin!”  

SKRYF

1. Wie wil in die veld gaan werk?
Munene se ___ wil in ___ ___gaan ___.Munene se ___ wil in ___ ___gaan ___.

2. Wat gaan sy in die veld doen?
Sy gaan ____ beskerm in ____ _____.Sy gaan ____ beskerm in ____ _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  naald
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : beeld

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
wolk melk valk dalk
bulk kalk kelk dolk

 LEES

Munene sit en drink melk toe hy sy ma hoor roep. Hy hardloop om 
haar ‘n groot druk te gaan gee. “Vertel my van die wilde diere, 
asseblief?” vra Munene. “Wat het jy op patrollie gesien?”Sy ma 
se gesig verander en sy praat met ‘n sagte ernstige stem, ons het 
hierdie keer ‘n renoster gevind wat se horing afgesaag is.” Munene 
sluk swaar aan sy melk. Dit is so hartseer! 

SKRYF

1. Wat drink Munene toe sy ma by die huis aankom?
_______ drink ____toe sy ma by die huis aankom._______ drink ____toe sy ma by die huis aankom.

2. Hoekom was sy hartseer?
SSy was ______ omdat iemand die ______ se y was ______ omdat iemand die ______ se 
_______ afgesaag het._______ afgesaag het.



–––––– 3  3 ––––––
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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 Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
skuld geld beeld held
wolk bulk kalk kelk

LEES

Munene 
wonder wat 
die goeie nuus 
kan wees. Sy 
ma is ‘n held en 
sy het vir hulle 
geld gekry vir 
haar werk met 
die wilde diere. 
Nou kan hulle al 
hulle skuld 
betaal. Mamma 
kom ingestap. 
“Raai wat?” sê 
sy “Môre kom 
ek saam met 

jou skool toe – om jou klas te leer hoe om vir renosters om te gee. 
Dalk sal hulle vir ander mense vertel hoe om ons wild op te pas” 



–––––– 4  4 ––––––
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die seun in die storie se naam?
Sy ______ is ______ ______.Sy ______ is ______ ______.

2. Wie is die held in die storie?
Munene se ______ is die ______ in die ______.Munene se ______ is die ______ in die ______.

3. Watter geluid maak ‘n koei?
‘n Koei ______.‘n Koei ______.

4. Waar bly koeie?
Koeie bly ______ ______ ______.Koeie bly ______ ______ ______.

5. Wat gaan mamma met die geld maak?
Sy gaan hulle ______.Sy gaan hulle ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. munene se ma is ‘n held
2. wie het die renoster seer gemaak
3. die koeie balk om gemelk te word



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
droom spieël saal oefen verhoog

KLANK
bang meng vang ding
bank pienk plank rank

 LEES

Boer Dumi sit en dink op die stoep. Hy sit op sy plank stoel. Hy kyk 
vir Eland en die swart koei wat agter die boontjierank wegkruip. Hy 
wonder of Eland vir die swart koei wil vang. Hy is bang dat hulle sal 
baklei. Dit sal nou vir jou ‘n ding afgee. Hy hou glad nie van die idee 
dat Eland en die swart koei maats is nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eland en die swart koei is bang vir die ding wat teen die muur rank.  
Wie is bang vir die ding. Eland en die swart koei is bang vir die ding. 
Hulle kruip agter die bank weg, hulle is bang die ding gaan hulle vang. 
Waar kruip hulle weg? Agter die bank! Hulle is so snaaks!  Die ding 
kan hulle nie vang nie, dit is net een van Boer Dumi se boontjies wat 
teen die plank rank.  

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  pienk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bang
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld

 LEES

Munene onthou die dag toe sy ma gehoor het van ‘n werk in die 
veld wat deur vroue gedoen word. Hulle het by die kombuistafel 
gesit en sy het n knoop aan sy hemp gewerk met ‘n naald. Hulle het 
saam ontbyt geëet toe die storie op die nuus kom. Hy onthou hoe 
sy ma gesê het, “Ek sal graag in die veld wil werk en geld maak vir 
die gesin!”  

SKRYF

1. Wie wil in die veld gaan werk?
Munene se ___ wil in ___ ___gaan ___.Munene se ___ wil in ___ ___gaan ___.

2. Wat gaan sy in die veld doen?
Sy gaan ____ beskerm in ____ _____.Sy gaan ____ beskerm in ____ _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  naald
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : beeld

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
wolk melk valk dalk
bulk kalk kelk dolk

 LEES

Munene sit en drink melk toe hy sy ma hoor roep. Hy hardloop om 
haar ‘n groot druk te gaan gee. “Vertel my van die wilde diere, 
asseblief?” vra Munene. “Wat het jy op patrollie gesien?”Sy ma 
se gesig verander en sy praat met ‘n sagte ernstige stem, ons het 
hierdie keer ‘n renoster gevind wat se horing afgesaag is.” Munene 
sluk swaar aan sy melk. Dit is so hartseer! 

SKRYF

1. Wat drink Munene toe sy ma by die huis aankom?
_______ drink ____toe sy ma by die huis aankom._______ drink ____toe sy ma by die huis aankom.

2. Hoekom was sy hartseer?
SSy was ______ omdat iemand die ______ se y was ______ omdat iemand die ______ se 
_______ afgesaag het._______ afgesaag het.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
skuld geld beeld held
wolk bulk kalk kelk

LEES

Munene 
wonder wat 
die goeie nuus 
kan wees. Sy 
ma is ‘n held en 
sy het vir hulle 
geld gekry vir 
haar werk met 
die wilde diere. 
Nou kan hulle al 
hulle skuld 
betaal. Mamma 
kom ingestap. 
“Raai wat?” sê 
sy “Môre kom 
ek saam met 

jou skool toe – om jou klas te leer hoe om vir renosters om te gee. 
Dalk sal hulle vir ander mense vertel hoe om ons wild op te pas” 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die seun in die storie se naam?
Sy ______ is ______ ______.Sy ______ is ______ ______.

2. Wie is die held in die storie?
Munene se ______ is die ______ in die ______.Munene se ______ is die ______ in die ______.

3. Watter geluid maak ‘n koei?
‘n Koei ______.‘n Koei ______.

4. Waar bly koeie?
Koeie bly ______ ______ ______.Koeie bly ______ ______ ______.

5. Wat gaan mamma met die geld maak?
Sy gaan hulle ______.Sy gaan hulle ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. munene se ma is ‘n held
2. wie het die renoster seer gemaak
3. die koeie balk om gemelk te word



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
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HERHAAL
droom spieël saal oefen verhoog

KLANK
bang meng vang ding
bank pienk plank rank

 LEES

Boer Dumi sit en dink op die stoep. Hy sit op sy plank stoel. Hy kyk 
vir Eland en die swart koei wat agter die boontjierank wegkruip. Hy 
wonder of Eland vir die swart koei wil vang. Hy is bang dat hulle sal 
baklei. Dit sal nou vir jou ‘n ding afgee. Hy hou glad nie van die idee 
dat Eland en die swart koei maats is nie. 
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Eland en die swart koei is bang vir die ding wat teen die muur rank.  
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Waar kruip hulle weg? Agter die bank! Hulle is so snaaks!  Die ding 
kan hulle nie vang nie, dit is net een van Boer Dumi se boontjies wat 
teen die plank rank.  
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SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
skuld geld beeld held
wolk bulk kalk kelk

LEES

Munene 
wonder wat 
die goeie nuus 
kan wees. Sy 
ma is ‘n held en 
sy het vir hulle 
geld gekry vir 
haar werk met 
die wilde diere. 
Nou kan hulle al 
hulle skuld 
betaal. Mamma 
kom ingestap. 
“Raai wat?” sê 
sy “Môre kom 
ek saam met 

jou skool toe – om jou klas te leer hoe om vir renosters om te gee. 
Dalk sal hulle vir ander mense vertel hoe om ons wild op te pas” 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die seun in die storie se naam?
Sy ______ is ______ ______.Sy ______ is ______ ______.

2. Wie is die held in die storie?
Munene se ______ is die ______ in die ______.Munene se ______ is die ______ in die ______.

3. Watter geluid maak ‘n koei?
‘n Koei ______.‘n Koei ______.

4. Waar bly koeie?
Koeie bly ______ ______ ______.Koeie bly ______ ______ ______.

5. Wat gaan mamma met die geld maak?
Sy gaan hulle ______.Sy gaan hulle ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. munene se ma is ‘n held
2. wie het die renoster seer gemaak
3. die koeie balk om gemelk te word
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
droom spieël saal oefen verhoog

KLANK
bang meng vang ding
bank pienk plank rank

 LEES

Boer Dumi sit en dink op die stoep. Hy sit op sy plank stoel. Hy kyk 
vir Eland en die swart koei wat agter die boontjierank wegkruip. Hy 
wonder of Eland vir die swart koei wil vang. Hy is bang dat hulle sal 
baklei. Dit sal nou vir jou ‘n ding afgee. Hy hou glad nie van die idee 
dat Eland en die swart koei maats is nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eland en die swart koei is bang vir die ding wat teen die muur rank.  
Wie is bang vir die ding. Eland en die swart koei is bang vir die ding. 
Hulle kruip agter die bank weg, hulle is bang die ding gaan hulle vang. 
Waar kruip hulle weg? Agter die bank! Hulle is so snaaks!  Die ding 
kan hulle nie vang nie, dit is net een van Boer Dumi se boontjies wat 
teen die plank rank.  

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  pienk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bang
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
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& 
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droom spiel saal oefen verhoog
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held skuld naald veld
wild geld beeld
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Munene onthou die dag toe sy ma gehoor het van ‘n werk in die 
veld wat deur vroue gedoen word. Hulle het by die kombuistafel 
gesit en sy het n knoop aan sy hemp gewerk met ‘n naald. Hulle het 
saam ontbyt geëet toe die storie op die nuus kom. Hy onthou hoe 
sy ma gesê het, “Ek sal graag in die veld wil werk en geld maak vir 
die gesin!”  

SKRYF

1. Wie wil in die veld gaan werk?
Munene se ___ wil in ___ ___gaan ___.Munene se ___ wil in ___ ___gaan ___.

2. Wat gaan sy in die veld doen?
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wolk melk valk dalk
bulk kalk kelk dolk
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Munene sit en drink melk toe hy sy ma hoor roep. Hy hardloop om 
haar ‘n groot druk te gaan gee. “Vertel my van die wilde diere, 
asseblief?” vra Munene. “Wat het jy op patrollie gesien?”Sy ma 
se gesig verander en sy praat met ‘n sagte ernstige stem, ons het 
hierdie keer ‘n renoster gevind wat se horing afgesaag is.” Munene 
sluk swaar aan sy melk. Dit is so hartseer! 

SKRYF

1. Wat drink Munene toe sy ma by die huis aankom?
_______ drink ____toe sy ma by die huis aankom._______ drink ____toe sy ma by die huis aankom.
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Dalk sal hulle vir ander mense vertel hoe om ons wild op te pas” 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die seun in die storie se naam?
Sy ______ is ______ ______.Sy ______ is ______ ______.

2. Wie is die held in die storie?
Munene se ______ is die ______ in die ______.Munene se ______ is die ______ in die ______.

3. Watter geluid maak ‘n koei?
‘n Koei ______.‘n Koei ______.

4. Waar bly koeie?
Koeie bly ______ ______ ______.Koeie bly ______ ______ ______.

5. Wat gaan mamma met die geld maak?
Sy gaan hulle ______.Sy gaan hulle ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. munene se ma is ‘n held
2. wie het die renoster seer gemaak
3. die koeie balk om gemelk te word



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
droom spieël saal oefen verhoog

KLANK
bang meng vang ding
bank pienk plank rank

 LEES

Boer Dumi sit en dink op die stoep. Hy sit op sy plank stoel. Hy kyk 
vir Eland en die swart koei wat agter die boontjierank wegkruip. Hy 
wonder of Eland vir die swart koei wil vang. Hy is bang dat hulle sal 
baklei. Dit sal nou vir jou ‘n ding afgee. Hy hou glad nie van die idee 
dat Eland en die swart koei maats is nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eland en die swart koei is bang vir die ding wat teen die muur rank.  
Wie is bang vir die ding. Eland en die swart koei is bang vir die ding. 
Hulle kruip agter die bank weg, hulle is bang die ding gaan hulle vang. 
Waar kruip hulle weg? Agter die bank! Hulle is so snaaks!  Die ding 
kan hulle nie vang nie, dit is net een van Boer Dumi se boontjies wat 
teen die plank rank.  

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  pienk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bang



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld

 LEES

Munene onthou die dag toe sy ma gehoor het van ‘n werk in die 
veld wat deur vroue gedoen word. Hulle het by die kombuistafel 
gesit en sy het n knoop aan sy hemp gewerk met ‘n naald. Hulle het 
saam ontbyt geëet toe die storie op die nuus kom. Hy onthou hoe 
sy ma gesê het, “Ek sal graag in die veld wil werk en geld maak vir 
die gesin!”  

SKRYF

1. Wie wil in die veld gaan werk?
Munene se ___ wil in ___ ___gaan ___.Munene se ___ wil in ___ ___gaan ___.

2. Wat gaan sy in die veld doen?
Sy gaan ____ beskerm in ____ _____.Sy gaan ____ beskerm in ____ _____.
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KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
wolk melk valk dalk
bulk kalk kelk dolk

 LEES

Munene sit en drink melk toe hy sy ma hoor roep. Hy hardloop om 
haar ‘n groot druk te gaan gee. “Vertel my van die wilde diere, 
asseblief?” vra Munene. “Wat het jy op patrollie gesien?”Sy ma 
se gesig verander en sy praat met ‘n sagte ernstige stem, ons het 
hierdie keer ‘n renoster gevind wat se horing afgesaag is.” Munene 
sluk swaar aan sy melk. Dit is so hartseer! 

SKRYF

1. Wat drink Munene toe sy ma by die huis aankom?
_______ drink ____toe sy ma by die huis aankom._______ drink ____toe sy ma by die huis aankom.

2. Hoekom was sy hartseer?
SSy was ______ omdat iemand die ______ se y was ______ omdat iemand die ______ se 
_______ afgesaag het._______ afgesaag het.
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5. Wat gaan mamma met die geld maak?
Sy gaan hulle ______.Sy gaan hulle ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. munene se ma is ‘n held
2. wie het die renoster seer gemaak
3. die koeie balk om gemelk te word
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
droom spieël saal oefen verhoog

KLANK
bang meng vang ding
bank pienk plank rank

 LEES

Boer Dumi sit en dink op die stoep. Hy sit op sy plank stoel. Hy kyk 
vir Eland en die swart koei wat agter die boontjierank wegkruip. Hy 
wonder of Eland vir die swart koei wil vang. Hy is bang dat hulle sal 
baklei. Dit sal nou vir jou ‘n ding afgee. Hy hou glad nie van die idee 
dat Eland en die swart koei maats is nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eland en die swart koei is bang vir die ding wat teen die muur rank.  
Wie is bang vir die ding. Eland en die swart koei is bang vir die ding. 
Hulle kruip agter die bank weg, hulle is bang die ding gaan hulle vang. 
Waar kruip hulle weg? Agter die bank! Hulle is so snaaks!  Die ding 
kan hulle nie vang nie, dit is net een van Boer Dumi se boontjies wat 
teen die plank rank.  

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  pienk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bang
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld

 LEES

Munene onthou die dag toe sy ma gehoor het van ‘n werk in die 
veld wat deur vroue gedoen word. Hulle het by die kombuistafel 
gesit en sy het n knoop aan sy hemp gewerk met ‘n naald. Hulle het 
saam ontbyt geëet toe die storie op die nuus kom. Hy onthou hoe 
sy ma gesê het, “Ek sal graag in die veld wil werk en geld maak vir 
die gesin!”  

SKRYF

1. Wie wil in die veld gaan werk?
Munene se ___ wil in ___ ___gaan ___.Munene se ___ wil in ___ ___gaan ___.

2. Wat gaan sy in die veld doen?
Sy gaan ____ beskerm in ____ _____.Sy gaan ____ beskerm in ____ _____.
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& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog
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wolk melk valk dalk
bulk kalk kelk dolk

 LEES

Munene sit en drink melk toe hy sy ma hoor roep. Hy hardloop om 
haar ‘n groot druk te gaan gee. “Vertel my van die wilde diere, 
asseblief?” vra Munene. “Wat het jy op patrollie gesien?”Sy ma 
se gesig verander en sy praat met ‘n sagte ernstige stem, ons het 
hierdie keer ‘n renoster gevind wat se horing afgesaag is.” Munene 
sluk swaar aan sy melk. Dit is so hartseer! 

SKRYF

1. Wat drink Munene toe sy ma by die huis aankom?
_______ drink ____toe sy ma by die huis aankom._______ drink ____toe sy ma by die huis aankom.

2. Hoekom was sy hartseer?
SSy was ______ omdat iemand die ______ se y was ______ omdat iemand die ______ se 
_______ afgesaag het._______ afgesaag het.
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sy het vir hulle 
geld gekry vir 
haar werk met 
die wilde diere. 
Nou kan hulle al 
hulle skuld 
betaal. Mamma 
kom ingestap. 
“Raai wat?” sê 
sy “Môre kom 
ek saam met 

jou skool toe – om jou klas te leer hoe om vir renosters om te gee. 
Dalk sal hulle vir ander mense vertel hoe om ons wild op te pas” 
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se gesig verander en sy praat met ‘n sagte ernstige stem, ons het 
hierdie keer ‘n renoster gevind wat se horing afgesaag is.” Munene 
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bank pienk plank rank

 LEES

Boer Dumi sit en dink op die stoep. Hy sit op sy plank stoel. Hy kyk 
vir Eland en die swart koei wat agter die boontjierank wegkruip. Hy 
wonder of Eland vir die swart koei wil vang. Hy is bang dat hulle sal 
baklei. Dit sal nou vir jou ‘n ding afgee. Hy hou glad nie van die idee 
dat Eland en die swart koei maats is nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eland en die swart koei is bang vir die ding wat teen die muur rank.  
Wie is bang vir die ding. Eland en die swart koei is bang vir die ding. 
Hulle kruip agter die bank weg, hulle is bang die ding gaan hulle vang. 
Waar kruip hulle weg? Agter die bank! Hulle is so snaaks!  Die ding 
kan hulle nie vang nie, dit is net een van Boer Dumi se boontjies wat 
teen die plank rank.  

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  pienk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bang



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld

 LEES

Munene onthou die dag toe sy ma gehoor het van ‘n werk in die 
veld wat deur vroue gedoen word. Hulle het by die kombuistafel 
gesit en sy het n knoop aan sy hemp gewerk met ‘n naald. Hulle het 
saam ontbyt geëet toe die storie op die nuus kom. Hy onthou hoe 
sy ma gesê het, “Ek sal graag in die veld wil werk en geld maak vir 
die gesin!”  

SKRYF

1. Wie wil in die veld gaan werk?
Munene se ___ wil in ___ ___gaan ___.Munene se ___ wil in ___ ___gaan ___.

2. Wat gaan sy in die veld doen?
Sy gaan ____ beskerm in ____ _____.Sy gaan ____ beskerm in ____ _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  naald
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : beeld

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
wolk melk valk dalk
bulk kalk kelk dolk

 LEES

Munene sit en drink melk toe hy sy ma hoor roep. Hy hardloop om 
haar ‘n groot druk te gaan gee. “Vertel my van die wilde diere, 
asseblief?” vra Munene. “Wat het jy op patrollie gesien?”Sy ma 
se gesig verander en sy praat met ‘n sagte ernstige stem, ons het 
hierdie keer ‘n renoster gevind wat se horing afgesaag is.” Munene 
sluk swaar aan sy melk. Dit is so hartseer! 

SKRYF

1. Wat drink Munene toe sy ma by die huis aankom?
_______ drink ____toe sy ma by die huis aankom._______ drink ____toe sy ma by die huis aankom.

2. Hoekom was sy hartseer?
SSy was ______ omdat iemand die ______ se y was ______ omdat iemand die ______ se 
_______ afgesaag het._______ afgesaag het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  plank
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : bank

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

droom spiel saal oefen verhoog

KLANK
skuld geld beeld held
wolk bulk kalk kelk

LEES

Munene 
wonder wat 
die goeie nuus 
kan wees. Sy 
ma is ‘n held en 
sy het vir hulle 
geld gekry vir 
haar werk met 
die wilde diere. 
Nou kan hulle al 
hulle skuld 
betaal. Mamma 
kom ingestap. 
“Raai wat?” sê 
sy “Môre kom 
ek saam met 

jou skool toe – om jou klas te leer hoe om vir renosters om te gee. 
Dalk sal hulle vir ander mense vertel hoe om ons wild op te pas” 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is die seun in die storie se naam?
Sy ______ is ______ ______.Sy ______ is ______ ______.

2. Wie is die held in die storie?
Munene se ______ is die ______ in die ______.Munene se ______ is die ______ in die ______.

3. Watter geluid maak ‘n koei?
‘n Koei ______.‘n Koei ______.

4. Waar bly koeie?
Koeie bly ______ ______ ______.Koeie bly ______ ______ ______.

5. Wat gaan mamma met die geld maak?
Sy gaan hulle ______.Sy gaan hulle ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. munene se ma is ‘n held
2. wie het die renoster seer gemaak
3. die koeie balk om gemelk te word
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2. Wie is die held in die storie?
Munene se ______ is die ______ in die ______.Munene se ______ is die ______ in die ______.

3. Watter geluid maak ‘n koei?
‘n Koei ______.‘n Koei ______.

4. Waar bly koeie?
Koeie bly ______ ______ ______.Koeie bly ______ ______ ______.

5. Wat gaan mamma met die geld maak?
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Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. munene se ma is ‘n held
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–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 3GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
naald veld wild geld

melk valk dalk wolk

 LEES

Die tannie sit in die taxi en tel haar geld. Sy tel haar geld om 
te sien of sy genoeg geld het vir ‘n geskenk. Sy het vir dae 
met ’n  naald en garing gewerk om rokke te maak.  Sy wil 
‘n ring gaan koop vir haar dogter wat in die veld werk as ‘n 
veldwagter. Sy help om ons wild te beskerm. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die taxi stop voor die winkel en die tannie moet nou gou besluit 
waarop sy haar geld gaan spandeer. Die wolk bo haar kop laat 
haar dink aan die sagte pienk, donsige material by die huis, wat 
sy kan gebruik vir ‘n rok. Dan het sy genoeg geld vir ‘n ring ook. 
Haar dogter se seun, Munene sal bly wees as sy met die pienk 
rok by sy skool opdaag. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  naald
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp hulp
gulp lang tong

 LEES

Dintle se tannie Mbali, het ‘n operasie gehad. “Tannie Mbali het 
hulp by die huis nodig!” het Dintle se ma vertel. “Ons vertrek 
vroeg môre oggend met die taxi. Dintle het lank wakker gelê 
daardie aand, want sy was opgewonde om haar niggie, Dumi te 
sien. Sy gaan vir Dumi ‘n skulp saam vat as ‘n geskenk. Sy gaan 
vir haar tannie ‘n rooi tulp saamvat. 

SKRYF

1. Hoekom moet Dintle hulle na haar tannie toe gaan?
Hulle moet gaan, want ___________ is ______.Hulle moet gaan, want ___________ is ______.

2. Wat gaan sy alles saam vat?
Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  tulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : help

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
mond tand eend kind
oond sand wind vriend

 LEES

Dintle en haar ma was heel dag in die taxi. Al die mense het 
vir hulle gewag om te help.  Hulle was bly oor die hulp, want dit 
was al donker.  Dintle het besluit om eers die volgende dag die 
geskenke te gee. Almal is moeg en wil gaan slaap. Die volgende 
oggend vroeg het ‘n vriend van Dumi opgedaag en die drie 
meisies het by die hoop sand gaan speel. 

SKRYF

1. Wie het die skulp gekry?
______ het die ______ gekry.______ het die ______ gekry.

2. Waar het die drie meisies gaan speel?
Hulle het by die ______ ______ gaan ______.Hulle het by die ______ ______ gaan ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  mond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tand

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp gulp

mond tand eend kind

LEES

 Vir die 
volgende 
twee dae het 
Dintle en 
Dumi saam 
gespeel. Die 
wind het die 
eerste dag 
gewaai. Hulle 
het ‘n storie 
gelees oor ‘n 
kind met net 
een tand in 

haar mond. Die volgende dag was die wind weg en het hulle 
sokker gespeel in die sand en weer die eend  by die dam gaan 
voer. Dintle was so gelukkig om by haar niggie Dumi te wees. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Noem twee goed wat die meisies gedoen het?
Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.

2. Wat het Dintle se ma gedoen?
Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te 
word.word.

3. Waaroor het die storie gegaan wat hulle gelees het?
Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in 
haar ______.haar ______.

4. Waarmee het Dintle en haar ma gereis?
Hulle het met die ______ gereis.Hulle het met die ______ gereis.

5. Watter geluide hoor Dumi in die skulp?
Sy hoor ______ ______ in die ______.Sy hoor ______ ______ in die ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dintle en  dumi is niggies
2. hulle het gelees sokker gespeel en die eend gevoer
3. het dintle vir dumi ‘n skulp gegee



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 3GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
naald veld wild geld

melk valk dalk wolk
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met ’n  naald en garing gewerk om rokke te maak.  Sy wil 
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waarop sy haar geld gaan spandeer. Die wolk bo haar kop laat 
haar dink aan die sagte pienk, donsige material by die huis, wat 
sy kan gebruik vir ‘n rok. Dan het sy genoeg geld vir ‘n ring ook. 
Haar dogter se seun, Munene sal bly wees as sy met die pienk 
rok by sy skool opdaag. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  naald
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk
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Die taxi stop voor die winkel en die tannie moet nou gou besluit 
waarop sy haar geld gaan spandeer. Die wolk bo haar kop laat 
haar dink aan die sagte pienk, donsige material by die huis, wat 
sy kan gebruik vir ‘n rok. Dan het sy genoeg geld vir ‘n ring ook. 
Haar dogter se seun, Munene sal bly wees as sy met die pienk 
rok by sy skool opdaag. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  naald
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp hulp
gulp lang tong

 LEES

Dintle se tannie Mbali, het ‘n operasie gehad. “Tannie Mbali het 
hulp by die huis nodig!” het Dintle se ma vertel. “Ons vertrek 
vroeg môre oggend met die taxi. Dintle het lank wakker gelê 
daardie aand, want sy was opgewonde om haar niggie, Dumi te 
sien. Sy gaan vir Dumi ‘n skulp saam vat as ‘n geskenk. Sy gaan 
vir haar tannie ‘n rooi tulp saamvat. 

SKRYF

1. Hoekom moet Dintle hulle na haar tannie toe gaan?
Hulle moet gaan, want ___________ is ______.Hulle moet gaan, want ___________ is ______.

2. Wat gaan sy alles saam vat?
Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  tulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : help

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
mond tand eend kind
oond sand wind vriend

 LEES

Dintle en haar ma was heel dag in die taxi. Al die mense het 
vir hulle gewag om te help.  Hulle was bly oor die hulp, want dit 
was al donker.  Dintle het besluit om eers die volgende dag die 
geskenke te gee. Almal is moeg en wil gaan slaap. Die volgende 
oggend vroeg het ‘n vriend van Dumi opgedaag en die drie 
meisies het by die hoop sand gaan speel. 

SKRYF

1. Wie het die skulp gekry?
______ het die ______ gekry.______ het die ______ gekry.

2. Waar het die drie meisies gaan speel?
Hulle het by die ______ ______ gaan ______.Hulle het by die ______ ______ gaan ______.
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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 Skryf ‘n sinsin met:   met:  mond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tand

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp gulp

mond tand eend kind

LEES

 Vir die 
volgende 
twee dae het 
Dintle en 
Dumi saam 
gespeel. Die 
wind het die 
eerste dag 
gewaai. Hulle 
het ‘n storie 
gelees oor ‘n 
kind met net 
een tand in 

haar mond. Die volgende dag was die wind weg en het hulle 
sokker gespeel in die sand en weer die eend  by die dam gaan 
voer. Dintle was so gelukkig om by haar niggie Dumi te wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.
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1. Noem twee goed wat die meisies gedoen het?
Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.

2. Wat het Dintle se ma gedoen?
Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te 
word.word.

3. Waaroor het die storie gegaan wat hulle gelees het?
Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in 
haar ______.haar ______.

4. Waarmee het Dintle en haar ma gereis?
Hulle het met die ______ gereis.Hulle het met die ______ gereis.

5. Watter geluide hoor Dumi in die skulp?
Sy hoor ______ ______ in die ______.Sy hoor ______ ______ in die ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dintle en  dumi is niggies
2. hulle het gelees sokker gespeel en die eend gevoer
3. het dintle vir dumi ‘n skulp gegee
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KYK   
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naald veld wild geld

melk valk dalk wolk
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haar dink aan die sagte pienk, donsige material by die huis, wat 
sy kan gebruik vir ‘n rok. Dan het sy genoeg geld vir ‘n ring ook. 
Haar dogter se seun, Munene sal bly wees as sy met die pienk 
rok by sy skool opdaag. 

SKRYF
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daardie aand, want sy was opgewonde om haar niggie, Dumi te 
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1. Hoekom moet Dintle hulle na haar tannie toe gaan?
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was al donker.  Dintle het besluit om eers die volgende dag die 
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sy kan gebruik vir ‘n rok. Dan het sy genoeg geld vir ‘n ring ook. 
Haar dogter se seun, Munene sal bly wees as sy met die pienk 
rok by sy skool opdaag. 
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hulp by die huis nodig!” het Dintle se ma vertel. “Ons vertrek 
vroeg môre oggend met die taxi. Dintle het lank wakker gelê 
daardie aand, want sy was opgewonde om haar niggie, Dumi te 
sien. Sy gaan vir Dumi ‘n skulp saam vat as ‘n geskenk. Sy gaan 
vir haar tannie ‘n rooi tulp saamvat. 

SKRYF

1. Hoekom moet Dintle hulle na haar tannie toe gaan?
Hulle moet gaan, want ___________ is ______.Hulle moet gaan, want ___________ is ______.

2. Wat gaan sy alles saam vat?
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Dintle en haar ma was heel dag in die taxi. Al die mense het 
vir hulle gewag om te help.  Hulle was bly oor die hulp, want dit 
was al donker.  Dintle het besluit om eers die volgende dag die 
geskenke te gee. Almal is moeg en wil gaan slaap. Die volgende 
oggend vroeg het ‘n vriend van Dumi opgedaag en die drie 
meisies het by die hoop sand gaan speel. 

SKRYF

1. Wie het die skulp gekry?
______ het die ______ gekry.______ het die ______ gekry.

2. Waar het die drie meisies gaan speel?
Hulle het by die ______ ______ gaan ______.Hulle het by die ______ ______ gaan ______.
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gespeel. Die 
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eerste dag 
gewaai. Hulle 
het ‘n storie 
gelees oor ‘n 
kind met net 
een tand in 

haar mond. Die volgende dag was die wind weg en het hulle 
sokker gespeel in die sand en weer die eend  by die dam gaan 
voer. Dintle was so gelukkig om by haar niggie Dumi te wees. 
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haar dink aan die sagte pienk, donsige material by die huis, wat 
sy kan gebruik vir ‘n rok. Dan het sy genoeg geld vir ‘n ring ook. 
Haar dogter se seun, Munene sal bly wees as sy met die pienk 
rok by sy skool opdaag. 
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rok by sy skool opdaag. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  naald
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp hulp
gulp lang tong

 LEES

Dintle se tannie Mbali, het ‘n operasie gehad. “Tannie Mbali het 
hulp by die huis nodig!” het Dintle se ma vertel. “Ons vertrek 
vroeg môre oggend met die taxi. Dintle het lank wakker gelê 
daardie aand, want sy was opgewonde om haar niggie, Dumi te 
sien. Sy gaan vir Dumi ‘n skulp saam vat as ‘n geskenk. Sy gaan 
vir haar tannie ‘n rooi tulp saamvat. 

SKRYF

1. Hoekom moet Dintle hulle na haar tannie toe gaan?
Hulle moet gaan, want ___________ is ______.Hulle moet gaan, want ___________ is ______.

2. Wat gaan sy alles saam vat?
Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.
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Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  tulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : help

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
mond tand eend kind
oond sand wind vriend

 LEES

Dintle en haar ma was heel dag in die taxi. Al die mense het 
vir hulle gewag om te help.  Hulle was bly oor die hulp, want dit 
was al donker.  Dintle het besluit om eers die volgende dag die 
geskenke te gee. Almal is moeg en wil gaan slaap. Die volgende 
oggend vroeg het ‘n vriend van Dumi opgedaag en die drie 
meisies het by die hoop sand gaan speel. 

SKRYF

1. Wie het die skulp gekry?
______ het die ______ gekry.______ het die ______ gekry.

2. Waar het die drie meisies gaan speel?
Hulle het by die ______ ______ gaan ______.Hulle het by die ______ ______ gaan ______.
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LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  mond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tand

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp gulp

mond tand eend kind

LEES

 Vir die 
volgende 
twee dae het 
Dintle en 
Dumi saam 
gespeel. Die 
wind het die 
eerste dag 
gewaai. Hulle 
het ‘n storie 
gelees oor ‘n 
kind met net 
een tand in 

haar mond. Die volgende dag was die wind weg en het hulle 
sokker gespeel in die sand en weer die eend  by die dam gaan 
voer. Dintle was so gelukkig om by haar niggie Dumi te wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.
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1. Noem twee goed wat die meisies gedoen het?
Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.

2. Wat het Dintle se ma gedoen?
Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te 
word.word.

3. Waaroor het die storie gegaan wat hulle gelees het?
Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in 
haar ______.haar ______.

4. Waarmee het Dintle en haar ma gereis?
Hulle het met die ______ gereis.Hulle het met die ______ gereis.

5. Watter geluide hoor Dumi in die skulp?
Sy hoor ______ ______ in die ______.Sy hoor ______ ______ in die ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dintle en  dumi is niggies
2. hulle het gelees sokker gespeel en die eend gevoer
3. het dintle vir dumi ‘n skulp gegee
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Die taxi stop voor die winkel en die tannie moet nou gou besluit 
waarop sy haar geld gaan spandeer. Die wolk bo haar kop laat 
haar dink aan die sagte pienk, donsige material by die huis, wat 
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rok by sy skool opdaag. 
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Dintle se tannie Mbali, het ‘n operasie gehad. “Tannie Mbali het 
hulp by die huis nodig!” het Dintle se ma vertel. “Ons vertrek 
vroeg môre oggend met die taxi. Dintle het lank wakker gelê 
daardie aand, want sy was opgewonde om haar niggie, Dumi te 
sien. Sy gaan vir Dumi ‘n skulp saam vat as ‘n geskenk. Sy gaan 
vir haar tannie ‘n rooi tulp saamvat. 

SKRYF

1. Hoekom moet Dintle hulle na haar tannie toe gaan?
Hulle moet gaan, want ___________ is ______.Hulle moet gaan, want ___________ is ______.

2. Wat gaan sy alles saam vat?
Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  tulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : help

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
mond tand eend kind
oond sand wind vriend

 LEES

Dintle en haar ma was heel dag in die taxi. Al die mense het 
vir hulle gewag om te help.  Hulle was bly oor die hulp, want dit 
was al donker.  Dintle het besluit om eers die volgende dag die 
geskenke te gee. Almal is moeg en wil gaan slaap. Die volgende 
oggend vroeg het ‘n vriend van Dumi opgedaag en die drie 
meisies het by die hoop sand gaan speel. 

SKRYF

1. Wie het die skulp gekry?
______ het die ______ gekry.______ het die ______ gekry.

2. Waar het die drie meisies gaan speel?
Hulle het by die ______ ______ gaan ______.Hulle het by die ______ ______ gaan ______.
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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 Skryf ‘n sinsin met:   met:  mond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tand

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp gulp

mond tand eend kind

LEES

 Vir die 
volgende 
twee dae het 
Dintle en 
Dumi saam 
gespeel. Die 
wind het die 
eerste dag 
gewaai. Hulle 
het ‘n storie 
gelees oor ‘n 
kind met net 
een tand in 

haar mond. Die volgende dag was die wind weg en het hulle 
sokker gespeel in die sand en weer die eend  by die dam gaan 
voer. Dintle was so gelukkig om by haar niggie Dumi te wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Noem twee goed wat die meisies gedoen het?
Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.

2. Wat het Dintle se ma gedoen?
Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te 
word.word.

3. Waaroor het die storie gegaan wat hulle gelees het?
Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in 
haar ______.haar ______.

4. Waarmee het Dintle en haar ma gereis?
Hulle het met die ______ gereis.Hulle het met die ______ gereis.

5. Watter geluide hoor Dumi in die skulp?
Sy hoor ______ ______ in die ______.Sy hoor ______ ______ in die ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dintle en  dumi is niggies
2. hulle het gelees sokker gespeel en die eend gevoer
3. het dintle vir dumi ‘n skulp gegee
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naald veld wild geld

melk valk dalk wolk
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te sien of sy genoeg geld het vir ‘n geskenk. Sy het vir dae 
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waarop sy haar geld gaan spandeer. Die wolk bo haar kop laat 
haar dink aan die sagte pienk, donsige material by die huis, wat 
sy kan gebruik vir ‘n rok. Dan het sy genoeg geld vir ‘n ring ook. 
Haar dogter se seun, Munene sal bly wees as sy met die pienk 
rok by sy skool opdaag. 

SKRYF
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SKRYF

1. Hoekom moet Dintle hulle na haar tannie toe gaan?
Hulle moet gaan, want ___________ is ______.Hulle moet gaan, want ___________ is ______.

2. Wat gaan sy alles saam vat?
Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  tulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : help

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
mond tand eend kind
oond sand wind vriend

 LEES

Dintle en haar ma was heel dag in die taxi. Al die mense het 
vir hulle gewag om te help.  Hulle was bly oor die hulp, want dit 
was al donker.  Dintle het besluit om eers die volgende dag die 
geskenke te gee. Almal is moeg en wil gaan slaap. Die volgende 
oggend vroeg het ‘n vriend van Dumi opgedaag en die drie 
meisies het by die hoop sand gaan speel. 

SKRYF

1. Wie het die skulp gekry?
______ het die ______ gekry.______ het die ______ gekry.

2. Waar het die drie meisies gaan speel?
Hulle het by die ______ ______ gaan ______.Hulle het by die ______ ______ gaan ______.
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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 Skryf ‘n sinsin met:   met:  mond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tand

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp gulp

mond tand eend kind

LEES

 Vir die 
volgende 
twee dae het 
Dintle en 
Dumi saam 
gespeel. Die 
wind het die 
eerste dag 
gewaai. Hulle 
het ‘n storie 
gelees oor ‘n 
kind met net 
een tand in 

haar mond. Die volgende dag was die wind weg en het hulle 
sokker gespeel in die sand en weer die eend  by die dam gaan 
voer. Dintle was so gelukkig om by haar niggie Dumi te wees. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Noem twee goed wat die meisies gedoen het?
Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.

2. Wat het Dintle se ma gedoen?
Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te 
word.word.

3. Waaroor het die storie gegaan wat hulle gelees het?
Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in 
haar ______.haar ______.

4. Waarmee het Dintle en haar ma gereis?
Hulle het met die ______ gereis.Hulle het met die ______ gereis.

5. Watter geluide hoor Dumi in die skulp?
Sy hoor ______ ______ in die ______.Sy hoor ______ ______ in die ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dintle en  dumi is niggies
2. hulle het gelees sokker gespeel en die eend gevoer
3. het dintle vir dumi ‘n skulp gegee



–––––– 1  1 ––––––
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 3GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
naald veld wild geld

melk valk dalk wolk

 LEES

Die tannie sit in die taxi en tel haar geld. Sy tel haar geld om 
te sien of sy genoeg geld het vir ‘n geskenk. Sy het vir dae 
met ’n  naald en garing gewerk om rokke te maak.  Sy wil 
‘n ring gaan koop vir haar dogter wat in die veld werk as ‘n 
veldwagter. Sy help om ons wild te beskerm. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die taxi stop voor die winkel en die tannie moet nou gou besluit 
waarop sy haar geld gaan spandeer. Die wolk bo haar kop laat 
haar dink aan die sagte pienk, donsige material by die huis, wat 
sy kan gebruik vir ‘n rok. Dan het sy genoeg geld vir ‘n ring ook. 
Haar dogter se seun, Munene sal bly wees as sy met die pienk 
rok by sy skool opdaag. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  naald
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk
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KYK   
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Jabu sokker eiers breek speel
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tulp help skulp hulp
gulp lang tong
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Dintle se tannie Mbali, het ‘n operasie gehad. “Tannie Mbali het 
hulp by die huis nodig!” het Dintle se ma vertel. “Ons vertrek 
vroeg môre oggend met die taxi. Dintle het lank wakker gelê 
daardie aand, want sy was opgewonde om haar niggie, Dumi te 
sien. Sy gaan vir Dumi ‘n skulp saam vat as ‘n geskenk. Sy gaan 
vir haar tannie ‘n rooi tulp saamvat. 

SKRYF

1. Hoekom moet Dintle hulle na haar tannie toe gaan?
Hulle moet gaan, want ___________ is ______.Hulle moet gaan, want ___________ is ______.

2. Wat gaan sy alles saam vat?
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HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel
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mond tand eend kind
oond sand wind vriend
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Dintle en haar ma was heel dag in die taxi. Al die mense het 
vir hulle gewag om te help.  Hulle was bly oor die hulp, want dit 
was al donker.  Dintle het besluit om eers die volgende dag die 
geskenke te gee. Almal is moeg en wil gaan slaap. Die volgende 
oggend vroeg het ‘n vriend van Dumi opgedaag en die drie 
meisies het by die hoop sand gaan speel. 

SKRYF

1. Wie het die skulp gekry?
______ het die ______ gekry.______ het die ______ gekry.

2. Waar het die drie meisies gaan speel?
Hulle het by die ______ ______ gaan ______.Hulle het by die ______ ______ gaan ______.
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eerste dag 
gewaai. Hulle 
het ‘n storie 
gelees oor ‘n 
kind met net 
een tand in 

haar mond. Die volgende dag was die wind weg en het hulle 
sokker gespeel in die sand en weer die eend  by die dam gaan 
voer. Dintle was so gelukkig om by haar niggie Dumi te wees. 
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word.word.

3. Waaroor het die storie gegaan wat hulle gelees het?
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haar ______.haar ______.
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waarop sy haar geld gaan spandeer. Die wolk bo haar kop laat 
haar dink aan die sagte pienk, donsige material by die huis, wat 
sy kan gebruik vir ‘n rok. Dan het sy genoeg geld vir ‘n ring ook. 
Haar dogter se seun, Munene sal bly wees as sy met die pienk 
rok by sy skool opdaag. 
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Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
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Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp hulp
gulp lang tong
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Dintle se tannie Mbali, het ‘n operasie gehad. “Tannie Mbali het 
hulp by die huis nodig!” het Dintle se ma vertel. “Ons vertrek 
vroeg môre oggend met die taxi. Dintle het lank wakker gelê 
daardie aand, want sy was opgewonde om haar niggie, Dumi te 
sien. Sy gaan vir Dumi ‘n skulp saam vat as ‘n geskenk. Sy gaan 
vir haar tannie ‘n rooi tulp saamvat. 

SKRYF

1. Hoekom moet Dintle hulle na haar tannie toe gaan?
Hulle moet gaan, want ___________ is ______.Hulle moet gaan, want ___________ is ______.

2. Wat gaan sy alles saam vat?
Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.
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Dintle en haar ma was heel dag in die taxi. Al die mense het 
vir hulle gewag om te help.  Hulle was bly oor die hulp, want dit 
was al donker.  Dintle het besluit om eers die volgende dag die 
geskenke te gee. Almal is moeg en wil gaan slaap. Die volgende 
oggend vroeg het ‘n vriend van Dumi opgedaag en die drie 
meisies het by die hoop sand gaan speel. 

SKRYF

1. Wie het die skulp gekry?
______ het die ______ gekry.______ het die ______ gekry.

2. Waar het die drie meisies gaan speel?
Hulle het by die ______ ______ gaan ______.Hulle het by die ______ ______ gaan ______.
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LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.
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 Vir die 
volgende 
twee dae het 
Dintle en 
Dumi saam 
gespeel. Die 
wind het die 
eerste dag 
gewaai. Hulle 
het ‘n storie 
gelees oor ‘n 
kind met net 
een tand in 

haar mond. Die volgende dag was die wind weg en het hulle 
sokker gespeel in die sand en weer die eend  by die dam gaan 
voer. Dintle was so gelukkig om by haar niggie Dumi te wees. 
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Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.

2. Wat het Dintle se ma gedoen?
Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te 
word.word.

3. Waaroor het die storie gegaan wat hulle gelees het?
Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in 
haar ______.haar ______.

4. Waarmee het Dintle en haar ma gereis?
Hulle het met die ______ gereis.Hulle het met die ______ gereis.

5. Watter geluide hoor Dumi in die skulp?
Sy hoor ______ ______ in die ______.Sy hoor ______ ______ in die ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dintle en  dumi is niggies
2. hulle het gelees sokker gespeel en die eend gevoer
3. het dintle vir dumi ‘n skulp gegee
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 3GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
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HERHAAL
Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
naald veld wild geld

melk valk dalk wolk

 LEES

Die tannie sit in die taxi en tel haar geld. Sy tel haar geld om 
te sien of sy genoeg geld het vir ‘n geskenk. Sy het vir dae 
met ’n  naald en garing gewerk om rokke te maak.  Sy wil 
‘n ring gaan koop vir haar dogter wat in die veld werk as ‘n 
veldwagter. Sy help om ons wild te beskerm. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die taxi stop voor die winkel en die tannie moet nou gou besluit 
waarop sy haar geld gaan spandeer. Die wolk bo haar kop laat 
haar dink aan die sagte pienk, donsige material by die huis, wat 
sy kan gebruik vir ‘n rok. Dan het sy genoeg geld vir ‘n ring ook. 
Haar dogter se seun, Munene sal bly wees as sy met die pienk 
rok by sy skool opdaag. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  naald
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp hulp
gulp lang tong

 LEES

Dintle se tannie Mbali, het ‘n operasie gehad. “Tannie Mbali het 
hulp by die huis nodig!” het Dintle se ma vertel. “Ons vertrek 
vroeg môre oggend met die taxi. Dintle het lank wakker gelê 
daardie aand, want sy was opgewonde om haar niggie, Dumi te 
sien. Sy gaan vir Dumi ‘n skulp saam vat as ‘n geskenk. Sy gaan 
vir haar tannie ‘n rooi tulp saamvat. 

SKRYF

1. Hoekom moet Dintle hulle na haar tannie toe gaan?
Hulle moet gaan, want ___________ is ______.Hulle moet gaan, want ___________ is ______.

2. Wat gaan sy alles saam vat?
Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  tulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : help
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Dintle en haar ma was heel dag in die taxi. Al die mense het 
vir hulle gewag om te help.  Hulle was bly oor die hulp, want dit 
was al donker.  Dintle het besluit om eers die volgende dag die 
geskenke te gee. Almal is moeg en wil gaan slaap. Die volgende 
oggend vroeg het ‘n vriend van Dumi opgedaag en die drie 
meisies het by die hoop sand gaan speel. 

SKRYF

1. Wie het die skulp gekry?
______ het die ______ gekry.______ het die ______ gekry.

2. Waar het die drie meisies gaan speel?
Hulle het by die ______ ______ gaan ______.Hulle het by die ______ ______ gaan ______.
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sokker gespeel in die sand en weer die eend  by die dam gaan 
voer. Dintle was so gelukkig om by haar niggie Dumi te wees. 
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LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  tulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : help

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
mond tand eend kind
oond sand wind vriend

 LEES

Dintle en haar ma was heel dag in die taxi. Al die mense het 
vir hulle gewag om te help.  Hulle was bly oor die hulp, want dit 
was al donker.  Dintle het besluit om eers die volgende dag die 
geskenke te gee. Almal is moeg en wil gaan slaap. Die volgende 
oggend vroeg het ‘n vriend van Dumi opgedaag en die drie 
meisies het by die hoop sand gaan speel. 

SKRYF

1. Wie het die skulp gekry?
______ het die ______ gekry.______ het die ______ gekry.

2. Waar het die drie meisies gaan speel?
Hulle het by die ______ ______ gaan ______.Hulle het by die ______ ______ gaan ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  mond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tand

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp gulp

mond tand eend kind

LEES

 Vir die 
volgende 
twee dae het 
Dintle en 
Dumi saam 
gespeel. Die 
wind het die 
eerste dag 
gewaai. Hulle 
het ‘n storie 
gelees oor ‘n 
kind met net 
een tand in 

haar mond. Die volgende dag was die wind weg en het hulle 
sokker gespeel in die sand en weer die eend  by die dam gaan 
voer. Dintle was so gelukkig om by haar niggie Dumi te wees. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Noem twee goed wat die meisies gedoen het?
Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.

2. Wat het Dintle se ma gedoen?
Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te 
word.word.

3. Waaroor het die storie gegaan wat hulle gelees het?
Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in 
haar ______.haar ______.

4. Waarmee het Dintle en haar ma gereis?
Hulle het met die ______ gereis.Hulle het met die ______ gereis.

5. Watter geluide hoor Dumi in die skulp?
Sy hoor ______ ______ in die ______.Sy hoor ______ ______ in die ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dintle en  dumi is niggies
2. hulle het gelees sokker gespeel en die eend gevoer
3. het dintle vir dumi ‘n skulp gegee



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 3GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
naald veld wild geld

melk valk dalk wolk

 LEES

Die tannie sit in die taxi en tel haar geld. Sy tel haar geld om 
te sien of sy genoeg geld het vir ‘n geskenk. Sy het vir dae 
met ’n  naald en garing gewerk om rokke te maak.  Sy wil 
‘n ring gaan koop vir haar dogter wat in die veld werk as ‘n 
veldwagter. Sy help om ons wild te beskerm. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die taxi stop voor die winkel en die tannie moet nou gou besluit 
waarop sy haar geld gaan spandeer. Die wolk bo haar kop laat 
haar dink aan die sagte pienk, donsige material by die huis, wat 
sy kan gebruik vir ‘n rok. Dan het sy genoeg geld vir ‘n ring ook. 
Haar dogter se seun, Munene sal bly wees as sy met die pienk 
rok by sy skool opdaag. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  naald
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk



–––––– 2  2 ––––––
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp hulp
gulp lang tong

 LEES

Dintle se tannie Mbali, het ‘n operasie gehad. “Tannie Mbali het 
hulp by die huis nodig!” het Dintle se ma vertel. “Ons vertrek 
vroeg môre oggend met die taxi. Dintle het lank wakker gelê 
daardie aand, want sy was opgewonde om haar niggie, Dumi te 
sien. Sy gaan vir Dumi ‘n skulp saam vat as ‘n geskenk. Sy gaan 
vir haar tannie ‘n rooi tulp saamvat. 

SKRYF

1. Hoekom moet Dintle hulle na haar tannie toe gaan?
Hulle moet gaan, want ___________ is ______.Hulle moet gaan, want ___________ is ______.

2. Wat gaan sy alles saam vat?
Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.Sy gaan ‘n ______ en ‘n ______ saam vat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  tulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : help

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
mond tand eend kind
oond sand wind vriend

 LEES

Dintle en haar ma was heel dag in die taxi. Al die mense het 
vir hulle gewag om te help.  Hulle was bly oor die hulp, want dit 
was al donker.  Dintle het besluit om eers die volgende dag die 
geskenke te gee. Almal is moeg en wil gaan slaap. Die volgende 
oggend vroeg het ‘n vriend van Dumi opgedaag en die drie 
meisies het by die hoop sand gaan speel. 

SKRYF

1. Wie het die skulp gekry?
______ het die ______ gekry.______ het die ______ gekry.

2. Waar het die drie meisies gaan speel?
Hulle het by die ______ ______ gaan ______.Hulle het by die ______ ______ gaan ______.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  mond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tand

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Jabu sokker eiers breek speel

KLANK
tulp help skulp gulp

mond tand eend kind

LEES

 Vir die 
volgende 
twee dae het 
Dintle en 
Dumi saam 
gespeel. Die 
wind het die 
eerste dag 
gewaai. Hulle 
het ‘n storie 
gelees oor ‘n 
kind met net 
een tand in 

haar mond. Die volgende dag was die wind weg en het hulle 
sokker gespeel in die sand en weer die eend  by die dam gaan 
voer. Dintle was so gelukkig om by haar niggie Dumi te wees. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Noem twee goed wat die meisies gedoen het?
Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.Hulle het ______ gespeel en ‘n boek ______.

2. Wat het Dintle se ma gedoen?
Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te Sy het vir ______ se ma ______ om gesond te 
word.word.

3. Waaroor het die storie gegaan wat hulle gelees het?
Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in Die storie was oor ‘n ______ met een ______ in 
haar ______.haar ______.

4. Waarmee het Dintle en haar ma gereis?
Hulle het met die ______ gereis.Hulle het met die ______ gereis.

5. Watter geluide hoor Dumi in die skulp?
Sy hoor ______ ______ in die ______.Sy hoor ______ ______ in die ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dintle en  dumi is niggies
2. hulle het gelees sokker gespeel en die eend gevoer
3. het dintle vir dumi ‘n skulp gegee



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tulp oond hulp sand
help wind skulp vriend

 LEES

Nyasha het daarvan gedroom om ‘n danser te word. Vandag 
was sy kans om vir sy vriend te wys wat hy kan doen. Dit was 
oudisiedag vir die skool se drama-aand. Die kinders wil  help om 
geld in te samel om die wilde diere te help. Hulle gaan dans, sing 
en toneel speel. Nyasha het sy danspassies gememoriseer. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die aand voor die oudisie het hy lank wakker gelê, maar hy het 
gereed gevoel. Toe hy die volgende dag sy beurt afwag om op 
die verhoog te verskyn, het sy maag begin draai. Die saal was 
vol mense en hy was bang sy vriend sal vir hom lag. Die meisie 
voor hom is amper klaar om haar liedjie te sing en Nyasha het 
geweet dit is nou of nooit.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  oond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: wind: wind



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
dans wens wins bons
kuns spons seuns spens

 LEES

Nyasha het stadig op die verhoog gestap. Sy mond was droog, 
maar hy het geweet dat hy hard geoefen het. Hy het begin 
dans en die seuns in die gehoor het hard gefluit en hande 
geklap. Hy kon sy ore nie glo nie. Hy het gewens dat die oomblik 
nooit moet ophou nie. Almal het gejuig oor die rooi hemp wat 
sy tannie gemaak het. 

SKRYF

1. Waarom dink jy was Nyasha so gespanne?
Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.

2. Wat is sy vriend se naam?
Nyasha se ______ se naam is ______.Nyasha se ______ se naam is ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  dans
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vriend

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tent punt lint klont

koerant vent sent bont

 LEES

Toe Nyasha by die skool kom, het hy na die saal toe gehardloop. 
Sy naam was op die lys! Hy is gekies om in die konsert te dans. 
Sy droom het waar geword. Hy gaan weer op die verhoog 
dans. Hy  het na die speelgrond toe gehardloop om sy vriend 
te vertel.  Op die speelgrond het die kinders rond en bont 
gehardloop om hulle goei nuus aan ander te vertel. 

SKRYF

1. Dink jy baie kinders het die oudisie geslaag? Hoekom?
Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.

2. Waar gaan die deelnemers wag voordat hulle optree?
Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  wens
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kuns

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
koerant vent sent bont

guns seuns spons kuns

LEES

Vir weke en 
weke, het 
Nyasha na 
skool 
dansoefening 
bygewoon. 
Die dag voor 
die groot 
vertoning het 
hy gereed 
gevoel. Hy kon 
nie wag om 
voor almal op 
die verhoog 

te verskyn nie. Sy tannie het vir hom ‘n spesiale kostuum 
gemaak en toe hy in die spieël kyk het hy geweet hy is 
gereed. Al die seuns en meisies wat deelgeneem het, het in 
die tent gewag. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is ‘n kostuum?
‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.

2. Wie het Nyasha se kostuum gemaak?
Sy ______ het sy ______ gemaak.Sy ______ het sy ______ gemaak.

3. Dink jy Nyasha se droom gaan waar word?
Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.

4. Hoe voel jy as jou hart bons?
Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.

5. Waar het die kinders gestaan na die vertoning?
Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. ek gaan in die konsert dans skree nyasha
2. wie het hande geklap vir die kinders
3. ons koerant se naam is die nuustak



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tulp oond hulp sand
help wind skulp vriend

 LEES

Nyasha het daarvan gedroom om ‘n danser te word. Vandag 
was sy kans om vir sy vriend te wys wat hy kan doen. Dit was 
oudisiedag vir die skool se drama-aand. Die kinders wil  help om 
geld in te samel om die wilde diere te help. Hulle gaan dans, sing 
en toneel speel. Nyasha het sy danspassies gememoriseer. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die aand voor die oudisie het hy lank wakker gelê, maar hy het 
gereed gevoel. Toe hy die volgende dag sy beurt afwag om op 
die verhoog te verskyn, het sy maag begin draai. Die saal was 
vol mense en hy was bang sy vriend sal vir hom lag. Die meisie 
voor hom is amper klaar om haar liedjie te sing en Nyasha het 
geweet dit is nou of nooit.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  oond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: wind: wind



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
dans wens wins bons
kuns spons seuns spens

 LEES

Nyasha het stadig op die verhoog gestap. Sy mond was droog, 
maar hy het geweet dat hy hard geoefen het. Hy het begin 
dans en die seuns in die gehoor het hard gefluit en hande 
geklap. Hy kon sy ore nie glo nie. Hy het gewens dat die oomblik 
nooit moet ophou nie. Almal het gejuig oor die rooi hemp wat 
sy tannie gemaak het. 

SKRYF

1. Waarom dink jy was Nyasha so gespanne?
Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.

2. Wat is sy vriend se naam?
Nyasha se ______ se naam is ______.Nyasha se ______ se naam is ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  dans
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vriend

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tent punt lint klont

koerant vent sent bont

 LEES

Toe Nyasha by die skool kom, het hy na die saal toe gehardloop. 
Sy naam was op die lys! Hy is gekies om in die konsert te dans. 
Sy droom het waar geword. Hy gaan weer op die verhoog 
dans. Hy  het na die speelgrond toe gehardloop om sy vriend 
te vertel.  Op die speelgrond het die kinders rond en bont 
gehardloop om hulle goei nuus aan ander te vertel. 

SKRYF

1. Dink jy baie kinders het die oudisie geslaag? Hoekom?
Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.

2. Waar gaan die deelnemers wag voordat hulle optree?
Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  wens
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kuns

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
koerant vent sent bont

guns seuns spons kuns

LEES

Vir weke en 
weke, het 
Nyasha na 
skool 
dansoefening 
bygewoon. 
Die dag voor 
die groot 
vertoning het 
hy gereed 
gevoel. Hy kon 
nie wag om 
voor almal op 
die verhoog 

te verskyn nie. Sy tannie het vir hom ‘n spesiale kostuum 
gemaak en toe hy in die spieël kyk het hy geweet hy is 
gereed. Al die seuns en meisies wat deelgeneem het, het in 
die tent gewag. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is ‘n kostuum?
‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.

2. Wie het Nyasha se kostuum gemaak?
Sy ______ het sy ______ gemaak.Sy ______ het sy ______ gemaak.

3. Dink jy Nyasha se droom gaan waar word?
Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.

4. Hoe voel jy as jou hart bons?
Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.

5. Waar het die kinders gestaan na die vertoning?
Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. ek gaan in die konsert dans skree nyasha
2. wie het hande geklap vir die kinders
3. ons koerant se naam is die nuustak



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tulp oond hulp sand
help wind skulp vriend

 LEES

Nyasha het daarvan gedroom om ‘n danser te word. Vandag 
was sy kans om vir sy vriend te wys wat hy kan doen. Dit was 
oudisiedag vir die skool se drama-aand. Die kinders wil  help om 
geld in te samel om die wilde diere te help. Hulle gaan dans, sing 
en toneel speel. Nyasha het sy danspassies gememoriseer. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die aand voor die oudisie het hy lank wakker gelê, maar hy het 
gereed gevoel. Toe hy die volgende dag sy beurt afwag om op 
die verhoog te verskyn, het sy maag begin draai. Die saal was 
vol mense en hy was bang sy vriend sal vir hom lag. Die meisie 
voor hom is amper klaar om haar liedjie te sing en Nyasha het 
geweet dit is nou of nooit.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  oond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: wind: wind
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
dans wens wins bons
kuns spons seuns spens

 LEES

Nyasha het stadig op die verhoog gestap. Sy mond was droog, 
maar hy het geweet dat hy hard geoefen het. Hy het begin 
dans en die seuns in die gehoor het hard gefluit en hande 
geklap. Hy kon sy ore nie glo nie. Hy het gewens dat die oomblik 
nooit moet ophou nie. Almal het gejuig oor die rooi hemp wat 
sy tannie gemaak het. 

SKRYF

1. Waarom dink jy was Nyasha so gespanne?
Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.

2. Wat is sy vriend se naam?
Nyasha se ______ se naam is ______.Nyasha se ______ se naam is ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  dans
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vriend

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tent punt lint klont

koerant vent sent bont

 LEES

Toe Nyasha by die skool kom, het hy na die saal toe gehardloop. 
Sy naam was op die lys! Hy is gekies om in die konsert te dans. 
Sy droom het waar geword. Hy gaan weer op die verhoog 
dans. Hy  het na die speelgrond toe gehardloop om sy vriend 
te vertel.  Op die speelgrond het die kinders rond en bont 
gehardloop om hulle goei nuus aan ander te vertel. 

SKRYF

1. Dink jy baie kinders het die oudisie geslaag? Hoekom?
Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.

2. Waar gaan die deelnemers wag voordat hulle optree?
Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.
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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 Skryf ‘n sinsin met:   met:  wens
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kuns

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   
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HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
koerant vent sent bont

guns seuns spons kuns

LEES

Vir weke en 
weke, het 
Nyasha na 
skool 
dansoefening 
bygewoon. 
Die dag voor 
die groot 
vertoning het 
hy gereed 
gevoel. Hy kon 
nie wag om 
voor almal op 
die verhoog 

te verskyn nie. Sy tannie het vir hom ‘n spesiale kostuum 
gemaak en toe hy in die spieël kyk het hy geweet hy is 
gereed. Al die seuns en meisies wat deelgeneem het, het in 
die tent gewag. 
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LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.
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1. Wat is ‘n kostuum?
‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.

2. Wie het Nyasha se kostuum gemaak?
Sy ______ het sy ______ gemaak.Sy ______ het sy ______ gemaak.

3. Dink jy Nyasha se droom gaan waar word?
Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.

4. Hoe voel jy as jou hart bons?
Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.

5. Waar het die kinders gestaan na die vertoning?
Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.
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LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. ek gaan in die konsert dans skree nyasha
2. wie het hande geklap vir die kinders
3. ons koerant se naam is die nuustak
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tulp oond hulp sand
help wind skulp vriend

 LEES

Nyasha het daarvan gedroom om ‘n danser te word. Vandag 
was sy kans om vir sy vriend te wys wat hy kan doen. Dit was 
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Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kuns

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
koerant vent sent bont

guns seuns spons kuns

LEES

Vir weke en 
weke, het 
Nyasha na 
skool 
dansoefening 
bygewoon. 
Die dag voor 
die groot 
vertoning het 
hy gereed 
gevoel. Hy kon 
nie wag om 
voor almal op 
die verhoog 

te verskyn nie. Sy tannie het vir hom ‘n spesiale kostuum 
gemaak en toe hy in die spieël kyk het hy geweet hy is 
gereed. Al die seuns en meisies wat deelgeneem het, het in 
die tent gewag. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is ‘n kostuum?
‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.

2. Wie het Nyasha se kostuum gemaak?
Sy ______ het sy ______ gemaak.Sy ______ het sy ______ gemaak.

3. Dink jy Nyasha se droom gaan waar word?
Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.

4. Hoe voel jy as jou hart bons?
Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.

5. Waar het die kinders gestaan na die vertoning?
Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. ek gaan in die konsert dans skree nyasha
2. wie het hande geklap vir die kinders
3. ons koerant se naam is die nuustak
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tulp oond hulp sand
help wind skulp vriend

 LEES

Nyasha het daarvan gedroom om ‘n danser te word. Vandag 
was sy kans om vir sy vriend te wys wat hy kan doen. Dit was 
oudisiedag vir die skool se drama-aand. Die kinders wil  help om 
geld in te samel om die wilde diere te help. Hulle gaan dans, sing 
en toneel speel. Nyasha het sy danspassies gememoriseer. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die aand voor die oudisie het hy lank wakker gelê, maar hy het 
gereed gevoel. Toe hy die volgende dag sy beurt afwag om op 
die verhoog te verskyn, het sy maag begin draai. Die saal was 
vol mense en hy was bang sy vriend sal vir hom lag. Die meisie 
voor hom is amper klaar om haar liedjie te sing en Nyasha het 
geweet dit is nou of nooit.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  oond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: wind: wind
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dans wens wins bons
kuns spons seuns spens

 LEES

Nyasha het stadig op die verhoog gestap. Sy mond was droog, 
maar hy het geweet dat hy hard geoefen het. Hy het begin 
dans en die seuns in die gehoor het hard gefluit en hande 
geklap. Hy kon sy ore nie glo nie. Hy het gewens dat die oomblik 
nooit moet ophou nie. Almal het gejuig oor die rooi hemp wat 
sy tannie gemaak het. 

SKRYF

1. Waarom dink jy was Nyasha so gespanne?
Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.

2. Wat is sy vriend se naam?
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koerant vent sent bont
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Sy naam was op die lys! Hy is gekies om in die konsert te dans. 
Sy droom het waar geword. Hy gaan weer op die verhoog 
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te vertel.  Op die speelgrond het die kinders rond en bont 
gehardloop om hulle goei nuus aan ander te vertel. 
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Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.

2. Waar gaan die deelnemers wag voordat hulle optree?
Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is ‘n kostuum?
‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.

2. Wie het Nyasha se kostuum gemaak?
Sy ______ het sy ______ gemaak.Sy ______ het sy ______ gemaak.

3. Dink jy Nyasha se droom gaan waar word?
Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.

4. Hoe voel jy as jou hart bons?
Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.

5. Waar het die kinders gestaan na die vertoning?
Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. ek gaan in die konsert dans skree nyasha
2. wie het hande geklap vir die kinders
3. ons koerant se naam is die nuustak



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tulp oond hulp sand
help wind skulp vriend

 LEES

Nyasha het daarvan gedroom om ‘n danser te word. Vandag 
was sy kans om vir sy vriend te wys wat hy kan doen. Dit was 
oudisiedag vir die skool se drama-aand. Die kinders wil  help om 
geld in te samel om die wilde diere te help. Hulle gaan dans, sing 
en toneel speel. Nyasha het sy danspassies gememoriseer. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die aand voor die oudisie het hy lank wakker gelê, maar hy het 
gereed gevoel. Toe hy die volgende dag sy beurt afwag om op 
die verhoog te verskyn, het sy maag begin draai. Die saal was 
vol mense en hy was bang sy vriend sal vir hom lag. Die meisie 
voor hom is amper klaar om haar liedjie te sing en Nyasha het 
geweet dit is nou of nooit.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  oond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: wind: wind



–––––– 2  2 ––––––
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
dans wens wins bons
kuns spons seuns spens

 LEES

Nyasha het stadig op die verhoog gestap. Sy mond was droog, 
maar hy het geweet dat hy hard geoefen het. Hy het begin 
dans en die seuns in die gehoor het hard gefluit en hande 
geklap. Hy kon sy ore nie glo nie. Hy het gewens dat die oomblik 
nooit moet ophou nie. Almal het gejuig oor die rooi hemp wat 
sy tannie gemaak het. 

SKRYF

1. Waarom dink jy was Nyasha so gespanne?
Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.

2. Wat is sy vriend se naam?
Nyasha se ______ se naam is ______.Nyasha se ______ se naam is ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  dans
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vriend

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tent punt lint klont

koerant vent sent bont

 LEES

Toe Nyasha by die skool kom, het hy na die saal toe gehardloop. 
Sy naam was op die lys! Hy is gekies om in die konsert te dans. 
Sy droom het waar geword. Hy gaan weer op die verhoog 
dans. Hy  het na die speelgrond toe gehardloop om sy vriend 
te vertel.  Op die speelgrond het die kinders rond en bont 
gehardloop om hulle goei nuus aan ander te vertel. 

SKRYF

1. Dink jy baie kinders het die oudisie geslaag? Hoekom?
Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.

2. Waar gaan die deelnemers wag voordat hulle optree?
Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  wens
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kuns

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
koerant vent sent bont

guns seuns spons kuns

LEES

Vir weke en 
weke, het 
Nyasha na 
skool 
dansoefening 
bygewoon. 
Die dag voor 
die groot 
vertoning het 
hy gereed 
gevoel. Hy kon 
nie wag om 
voor almal op 
die verhoog 

te verskyn nie. Sy tannie het vir hom ‘n spesiale kostuum 
gemaak en toe hy in die spieël kyk het hy geweet hy is 
gereed. Al die seuns en meisies wat deelgeneem het, het in 
die tent gewag. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.
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‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.

2. Wie het Nyasha se kostuum gemaak?
Sy ______ het sy ______ gemaak.Sy ______ het sy ______ gemaak.

3. Dink jy Nyasha se droom gaan waar word?
Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.

4. Hoe voel jy as jou hart bons?
Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.

5. Waar het die kinders gestaan na die vertoning?
Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. ek gaan in die konsert dans skree nyasha
2. wie het hande geklap vir die kinders
3. ons koerant se naam is die nuustak
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 LEES

Nyasha het daarvan gedroom om ‘n danser te word. Vandag 
was sy kans om vir sy vriend te wys wat hy kan doen. Dit was 
oudisiedag vir die skool se drama-aand. Die kinders wil  help om 
geld in te samel om die wilde diere te help. Hulle gaan dans, sing 
en toneel speel. Nyasha het sy danspassies gememoriseer. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die aand voor die oudisie het hy lank wakker gelê, maar hy het 
gereed gevoel. Toe hy die volgende dag sy beurt afwag om op 
die verhoog te verskyn, het sy maag begin draai. Die saal was 
vol mense en hy was bang sy vriend sal vir hom lag. Die meisie 
voor hom is amper klaar om haar liedjie te sing en Nyasha het 
geweet dit is nou of nooit.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  oond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: wind: wind
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   
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HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
dans wens wins bons
kuns spons seuns spens

 LEES

Nyasha het stadig op die verhoog gestap. Sy mond was droog, 
maar hy het geweet dat hy hard geoefen het. Hy het begin 
dans en die seuns in die gehoor het hard gefluit en hande 
geklap. Hy kon sy ore nie glo nie. Hy het gewens dat die oomblik 
nooit moet ophou nie. Almal het gejuig oor die rooi hemp wat 
sy tannie gemaak het. 

SKRYF

1. Waarom dink jy was Nyasha so gespanne?
Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.

2. Wat is sy vriend se naam?
Nyasha se ______ se naam is ______.Nyasha se ______ se naam is ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  dans
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vriend

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tent punt lint klont

koerant vent sent bont

 LEES

Toe Nyasha by die skool kom, het hy na die saal toe gehardloop. 
Sy naam was op die lys! Hy is gekies om in die konsert te dans. 
Sy droom het waar geword. Hy gaan weer op die verhoog 
dans. Hy  het na die speelgrond toe gehardloop om sy vriend 
te vertel.  Op die speelgrond het die kinders rond en bont 
gehardloop om hulle goei nuus aan ander te vertel. 

SKRYF

1. Dink jy baie kinders het die oudisie geslaag? Hoekom?
Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.

2. Waar gaan die deelnemers wag voordat hulle optree?
Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.
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Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
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KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
koerant vent sent bont

guns seuns spons kuns

LEES

Vir weke en 
weke, het 
Nyasha na 
skool 
dansoefening 
bygewoon. 
Die dag voor 
die groot 
vertoning het 
hy gereed 
gevoel. Hy kon 
nie wag om 
voor almal op 
die verhoog 

te verskyn nie. Sy tannie het vir hom ‘n spesiale kostuum 
gemaak en toe hy in die spieël kyk het hy geweet hy is 
gereed. Al die seuns en meisies wat deelgeneem het, het in 
die tent gewag. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is ‘n kostuum?
‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.

2. Wie het Nyasha se kostuum gemaak?
Sy ______ het sy ______ gemaak.Sy ______ het sy ______ gemaak.

3. Dink jy Nyasha se droom gaan waar word?
Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.

4. Hoe voel jy as jou hart bons?
Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.

5. Waar het die kinders gestaan na die vertoning?
Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. ek gaan in die konsert dans skree nyasha
2. wie het hande geklap vir die kinders
3. ons koerant se naam is die nuustak
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tulp oond hulp sand
help wind skulp vriend

 LEES

Nyasha het daarvan gedroom om ‘n danser te word. Vandag 
was sy kans om vir sy vriend te wys wat hy kan doen. Dit was 
oudisiedag vir die skool se drama-aand. Die kinders wil  help om 
geld in te samel om die wilde diere te help. Hulle gaan dans, sing 
en toneel speel. Nyasha het sy danspassies gememoriseer. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die aand voor die oudisie het hy lank wakker gelê, maar hy het 
gereed gevoel. Toe hy die volgende dag sy beurt afwag om op 
die verhoog te verskyn, het sy maag begin draai. Die saal was 
vol mense en hy was bang sy vriend sal vir hom lag. Die meisie 
voor hom is amper klaar om haar liedjie te sing en Nyasha het 
geweet dit is nou of nooit.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  oond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: wind: wind
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
dans wens wins bons
kuns spons seuns spens

 LEES

Nyasha het stadig op die verhoog gestap. Sy mond was droog, 
maar hy het geweet dat hy hard geoefen het. Hy het begin 
dans en die seuns in die gehoor het hard gefluit en hande 
geklap. Hy kon sy ore nie glo nie. Hy het gewens dat die oomblik 
nooit moet ophou nie. Almal het gejuig oor die rooi hemp wat 
sy tannie gemaak het. 

SKRYF

1. Waarom dink jy was Nyasha so gespanne?
Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.

2. Wat is sy vriend se naam?
Nyasha se ______ se naam is ______.Nyasha se ______ se naam is ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  dans
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vriend

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tent punt lint klont

koerant vent sent bont

 LEES

Toe Nyasha by die skool kom, het hy na die saal toe gehardloop. 
Sy naam was op die lys! Hy is gekies om in die konsert te dans. 
Sy droom het waar geword. Hy gaan weer op die verhoog 
dans. Hy  het na die speelgrond toe gehardloop om sy vriend 
te vertel.  Op die speelgrond het die kinders rond en bont 
gehardloop om hulle goei nuus aan ander te vertel. 

SKRYF

1. Dink jy baie kinders het die oudisie geslaag? Hoekom?
Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.

2. Waar gaan die deelnemers wag voordat hulle optree?
Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  wens
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kuns
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KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
koerant vent sent bont

guns seuns spons kuns

LEES

Vir weke en 
weke, het 
Nyasha na 
skool 
dansoefening 
bygewoon. 
Die dag voor 
die groot 
vertoning het 
hy gereed 
gevoel. Hy kon 
nie wag om 
voor almal op 
die verhoog 

te verskyn nie. Sy tannie het vir hom ‘n spesiale kostuum 
gemaak en toe hy in die spieël kyk het hy geweet hy is 
gereed. Al die seuns en meisies wat deelgeneem het, het in 
die tent gewag. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets
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2. Wie het Nyasha se kostuum gemaak?
Sy ______ het sy ______ gemaak.Sy ______ het sy ______ gemaak.

3. Dink jy Nyasha se droom gaan waar word?
Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.

4. Hoe voel jy as jou hart bons?
Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.

5. Waar het die kinders gestaan na die vertoning?
Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. ek gaan in die konsert dans skree nyasha
2. wie het hande geklap vir die kinders
3. ons koerant se naam is die nuustak
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was sy kans om vir sy vriend te wys wat hy kan doen. Dit was 
oudisiedag vir die skool se drama-aand. Die kinders wil  help om 
geld in te samel om die wilde diere te help. Hulle gaan dans, sing 
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Die aand voor die oudisie het hy lank wakker gelê, maar hy het 
gereed gevoel. Toe hy die volgende dag sy beurt afwag om op 
die verhoog te verskyn, het sy maag begin draai. Die saal was 
vol mense en hy was bang sy vriend sal vir hom lag. Die meisie 
voor hom is amper klaar om haar liedjie te sing en Nyasha het 
geweet dit is nou of nooit.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  oond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: wind: wind
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toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
dans wens wins bons
kuns spons seuns spens

 LEES

Nyasha het stadig op die verhoog gestap. Sy mond was droog, 
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geklap. Hy kon sy ore nie glo nie. Hy het gewens dat die oomblik 
nooit moet ophou nie. Almal het gejuig oor die rooi hemp wat 
sy tannie gemaak het. 

SKRYF

1. Waarom dink jy was Nyasha so gespanne?
Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.
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KLANK
tent punt lint klont

koerant vent sent bont
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Toe Nyasha by die skool kom, het hy na die saal toe gehardloop. 
Sy naam was op die lys! Hy is gekies om in die konsert te dans. 
Sy droom het waar geword. Hy gaan weer op die verhoog 
dans. Hy  het na die speelgrond toe gehardloop om sy vriend 
te vertel.  Op die speelgrond het die kinders rond en bont 
gehardloop om hulle goei nuus aan ander te vertel. 

SKRYF

1. Dink jy baie kinders het die oudisie geslaag? Hoekom?
Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.

2. Waar gaan die deelnemers wag voordat hulle optree?
Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.
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te verskyn nie. Sy tannie het vir hom ‘n spesiale kostuum 
gemaak en toe hy in die spieël kyk het hy geweet hy is 
gereed. Al die seuns en meisies wat deelgeneem het, het in 
die tent gewag. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2
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‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.

2. Wie het Nyasha se kostuum gemaak?
Sy ______ het sy ______ gemaak.Sy ______ het sy ______ gemaak.

3. Dink jy Nyasha se droom gaan waar word?
Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.

4. Hoe voel jy as jou hart bons?
Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.

5. Waar het die kinders gestaan na die vertoning?
Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. ek gaan in die konsert dans skree nyasha
2. wie het hande geklap vir die kinders
3. ons koerant se naam is die nuustak
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tulp oond hulp sand
help wind skulp vriend

 LEES

Nyasha het daarvan gedroom om ‘n danser te word. Vandag 
was sy kans om vir sy vriend te wys wat hy kan doen. Dit was 
oudisiedag vir die skool se drama-aand. Die kinders wil  help om 
geld in te samel om die wilde diere te help. Hulle gaan dans, sing 
en toneel speel. Nyasha het sy danspassies gememoriseer. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die aand voor die oudisie het hy lank wakker gelê, maar hy het 
gereed gevoel. Toe hy die volgende dag sy beurt afwag om op 
die verhoog te verskyn, het sy maag begin draai. Die saal was 
vol mense en hy was bang sy vriend sal vir hom lag. Die meisie 
voor hom is amper klaar om haar liedjie te sing en Nyasha het 
geweet dit is nou of nooit.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  oond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: wind: wind
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
dans wens wins bons
kuns spons seuns spens

 LEES

Nyasha het stadig op die verhoog gestap. Sy mond was droog, 
maar hy het geweet dat hy hard geoefen het. Hy het begin 
dans en die seuns in die gehoor het hard gefluit en hande 
geklap. Hy kon sy ore nie glo nie. Hy het gewens dat die oomblik 
nooit moet ophou nie. Almal het gejuig oor die rooi hemp wat 
sy tannie gemaak het. 

SKRYF

1. Waarom dink jy was Nyasha so gespanne?
Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.

2. Wat is sy vriend se naam?
Nyasha se ______ se naam is ______.Nyasha se ______ se naam is ______.
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Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  dans
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vriend

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tent punt lint klont

koerant vent sent bont

 LEES

Toe Nyasha by die skool kom, het hy na die saal toe gehardloop. 
Sy naam was op die lys! Hy is gekies om in die konsert te dans. 
Sy droom het waar geword. Hy gaan weer op die verhoog 
dans. Hy  het na die speelgrond toe gehardloop om sy vriend 
te vertel.  Op die speelgrond het die kinders rond en bont 
gehardloop om hulle goei nuus aan ander te vertel. 

SKRYF

1. Dink jy baie kinders het die oudisie geslaag? Hoekom?
Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.

2. Waar gaan die deelnemers wag voordat hulle optree?
Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.
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KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig
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koerant vent sent bont

guns seuns spons kuns

LEES

Vir weke en 
weke, het 
Nyasha na 
skool 
dansoefening 
bygewoon. 
Die dag voor 
die groot 
vertoning het 
hy gereed 
gevoel. Hy kon 
nie wag om 
voor almal op 
die verhoog 

te verskyn nie. Sy tannie het vir hom ‘n spesiale kostuum 
gemaak en toe hy in die spieël kyk het hy geweet hy is 
gereed. Al die seuns en meisies wat deelgeneem het, het in 
die tent gewag. 
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nooit moet ophou nie. Almal het gejuig oor die rooi hemp wat 
sy tannie gemaak het. 

SKRYF

1. Waarom dink jy was Nyasha so gespanne?
Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.

2. Wat is sy vriend se naam?
Nyasha se ______ se naam is ______.Nyasha se ______ se naam is ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  dans
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vriend

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tent punt lint klont

koerant vent sent bont

 LEES
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Sy droom het waar geword. Hy gaan weer op die verhoog 
dans. Hy  het na die speelgrond toe gehardloop om sy vriend 
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MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tulp oond hulp sand
help wind skulp vriend

 LEES

Nyasha het daarvan gedroom om ‘n danser te word. Vandag 
was sy kans om vir sy vriend te wys wat hy kan doen. Dit was 
oudisiedag vir die skool se drama-aand. Die kinders wil  help om 
geld in te samel om die wilde diere te help. Hulle gaan dans, sing 
en toneel speel. Nyasha het sy danspassies gememoriseer. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die aand voor die oudisie het hy lank wakker gelê, maar hy het 
gereed gevoel. Toe hy die volgende dag sy beurt afwag om op 
die verhoog te verskyn, het sy maag begin draai. Die saal was 
vol mense en hy was bang sy vriend sal vir hom lag. Die meisie 
voor hom is amper klaar om haar liedjie te sing en Nyasha het 
geweet dit is nou of nooit.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  oond
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: wind: wind



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
dans wens wins bons
kuns spons seuns spens

 LEES

Nyasha het stadig op die verhoog gestap. Sy mond was droog, 
maar hy het geweet dat hy hard geoefen het. Hy het begin 
dans en die seuns in die gehoor het hard gefluit en hande 
geklap. Hy kon sy ore nie glo nie. Hy het gewens dat die oomblik 
nooit moet ophou nie. Almal het gejuig oor die rooi hemp wat 
sy tannie gemaak het. 

SKRYF

1. Waarom dink jy was Nyasha so gespanne?
Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.Hy het gedink die _____ gaan vir _____ ______.

2. Wat is sy vriend se naam?
Nyasha se ______ se naam is ______.Nyasha se ______ se naam is ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  dans
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : vriend

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
tent punt lint klont

koerant vent sent bont

 LEES

Toe Nyasha by die skool kom, het hy na die saal toe gehardloop. 
Sy naam was op die lys! Hy is gekies om in die konsert te dans. 
Sy droom het waar geword. Hy gaan weer op die verhoog 
dans. Hy  het na die speelgrond toe gehardloop om sy vriend 
te vertel.  Op die speelgrond het die kinders rond en bont 
gehardloop om hulle goei nuus aan ander te vertel. 

SKRYF

1. Dink jy baie kinders het die oudisie geslaag? Hoekom?
Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.Ja, want hulle het ______ en ______ gehardloop.

2. Waar gaan die deelnemers wag voordat hulle optree?
Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.Hulle in ‘n ______ wag totdat dit hulle ______ is.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  wens
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kuns

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

toets maklik foute Wiskunde stadig

KLANK
koerant vent sent bont

guns seuns spons kuns

LEES

Vir weke en 
weke, het 
Nyasha na 
skool 
dansoefening 
bygewoon. 
Die dag voor 
die groot 
vertoning het 
hy gereed 
gevoel. Hy kon 
nie wag om 
voor almal op 
die verhoog 

te verskyn nie. Sy tannie het vir hom ‘n spesiale kostuum 
gemaak en toe hy in die spieël kyk het hy geweet hy is 
gereed. Al die seuns en meisies wat deelgeneem het, het in 
die tent gewag. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Wat is ‘n kostuum?
‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.‘n Kostuum is ______ wat jy op die ______ dra.

2. Wie het Nyasha se kostuum gemaak?
Sy ______ het sy ______ gemaak.Sy ______ het sy ______ gemaak.

3. Dink jy Nyasha se droom gaan waar word?
Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.Ja, want hy is ‘n goeie ______ en ______ hard.

4. Hoe voel jy as jou hart bons?
Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.Jy voel ______ of ______ as jou hart bons.

5. Waar het die kinders gestaan na die vertoning?
Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.Hulle het in die ______ van die ______ gestaan.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. ek gaan in die konsert dans skree nyasha
2. wie het hande geklap vir die kinders
3. ons koerant se naam is die nuustak



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. dankie vir al jou hulp. sê jabu se ma
2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
3. jabu is ‘n goeie seun
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
dans tent wens punt
wins lint bons klont

 LEES

Ek wil ook graag dans soos Nyasha. Ek wens ek was in sy skool 
sodat ek ook in die konsert kon wees. Ek dink dit moes groot 
pret gewees het om in die tent te wag vir jou beurt om op 
die verhoog te verskyn. My ma sou vir my ook ‘n mooi rok 
gemaak het met ‘n rooi lint in my hare. Ons hou nie konserte 
by ons skool nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ons oefen elke dag sokker en netbal by ons skool. Die kinders 
se taxi’s kom tel hulle eers op na die oefening. Ons skool is baie 
goed in sokker en netbal. As dit reën, oefen ons in die saal. Die 
vensters is hoog so gelukkig kan ons dit nie breek nie.
As dit baie warm is mag ons twee keer water drink by die 
groot tenk wat ons skool opgesit het. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  punt
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lint
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp klomp
stomp plomp kramp krimp

 LEES

Jabu het winkel toe gestap om ‘n klomp eiers en melk te gaan 
koop vir sy ma. Toe hy daar kom het hy  die eiers en melk 
gaan haal. Daarna het hy na die kasregister toe gegaan om te 
betaal. Hy het sy geld vir die tannie gegee. “Dankie! Dra hierdie 
versigtig sodat jy nie die eiers breek nie,” het die tannie gesê.

SKRYF

1. Waarom dink jy was Jabu so versigtig?
Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.Hy wou nie hê die ______ moet ______ nie.

2. Wat is die tannie by die winkel se naam?
Die ______ se naam is ______ ______.Die ______ se naam is ______ ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  stomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : lamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
perd werd word bord
hard oord koord woord

 LEES

Jabu stap huis toe met die eiers. Skielik kry hy ‘n kramp in 
sy been. Hy gaan staan doodstil totdat die kramp weggaan. 
“Sjoe! Dit was amper.” sê Jabu. Die wind moet nou net nie 
begin waai nie, dink Jabu. Hierdie eiers sal almal breek as ek aan 
die paal moet vashou. Hy stap verby die veld waar sy maats 
sokker speel. “Kom, Jabu! Kom speel saam!”roep hulle.

SKRYF

1. Wat gaan Jabu se ma met die eiers en die melk maak?
Sy gaan ‘n _____ ______.Sy gaan ‘n _____ ______.

2. Wat doen sy maats terwyl hy vir sy ma help?
Sy maatsSy maats _____ ______. _____ ______.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  perd
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: woord: woord

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

pakkie plaas rivier paddas bang

KLANK
lamp romp stamp krimp
koord perd hard bord

LEES

Jabu is eindelik 
by die huis. 
Die melk en 
eiers is veilig.  
Nie een eier 
het gebreek 
nie. Sy ma 
sing van 
vreugde, 
want nou kan 
sy die koek 
bak in haar 

nuwe oond. “Dankie dat jy my help, my kind.” sê Jabu se ma. 
“Ek waardeer al jou hulp” Jabu hardloop soos die wind by die 
huis uit om saam met sy vriende sokker te speel in die veld.  
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Waarin gaan Jabu se ma die koek bak?
Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.Sy gaan die ______ in die ______ ______ bak.

2. Wat het sy alles nodig gehad van die winkel af?
Sy het ______ en ______ nodig gehad.Sy het ______ en ______ nodig gehad.

3. Wat beteken dit om soos die wind te hardloop?
Dit beteken jy ______ baie ______.Dit beteken jy ______ baie ______.

4. Waar is Jabu se maats nou?
Die ______ is nog by ______ ______.Die ______ is nog by ______ ______.

5. Tot wanneer het hulle gespeel?
Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.Hulle het tot ______ in die ______ gespeel.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
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2. 2sy het meel eiers melk en suiker nodig vir die koek
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
lamp perd romp werd

stamp klomp oord krimp

 LEES

Lindelani het altyd goed gedoen in wiskunde. Sy kon baie goed 
tel. Sy kon syfers in haar kop bymekaar tel. Sy het gedink 
wiskunde is maklik.  Toe Mev. Ndlovu vir hulle aftrekking geleer 
het, het Lindelani gedink dit is maklik. Juffrou het ‘n paar vrae 
op die bord geskryf. Sy het die kinders opdrag gegee om dit in 
hulle boeke af te skryf.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wonder hoekom Lindelani nie die wiskunde vrae in haar boek 
skryf nie? Sy dink sy is goed in wiskunde, en daarom hoef sy 
dit nie te doen nie! As sy nie oefen nie gaan sy nie altyd goed 
wees in Wiskunde nie. Sy gaan begin foute maak en dit gaan 
haar hart breek. Miskien moet haar vriend vir haar sê om aan 
te hou oefen. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  klomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : perd

DINSDAG AKTIWITEIT 1
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KYK   
& 

HERHAAL
dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
dwerg sorg terg murg

berg borg verg

 LEES

Terwyl die ander kinders die vrae in hulle boeke geskryf 
het, het Lindelani gedroom oor ‘n reus en ‘n dwerg. Sy het 
gedroom hulle bly in ‘n berg saam met die een tand kind.
“Ek is goed met wiskunde” dink Lindelani.  Wiskunde is maklik. 
Sy hoef nie te luister of te werk nie! Dit is lekkerder om in die 
saal te oefen vir die konsert. 

SKRYF

1. Waaraan dink Lindelani terwyl sy moet werk?
Sy dink aan ‘n _______, ‘n ______ en ‘n Sy dink aan ‘n _______, ‘n ______ en ‘n 
______ tand ______.______ tand ______.

2. Is Wiskunde maklik of moeilik vir haar?
Wiskunde is ______ vir  ______.Wiskunde is ______ vir  ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
vark kerk kurk park
snork werk vurk sterk

 LEES

“Gaan deur julle foute en maak seker julle weet waar julle 
verkeerd gegaan het!” het Mev. Ndlovu vir die klas vertel. 
Terwyl Lindelani se klasmaats deur hulle foute gegaan het en 
die werk geoefen het, het sy toilet toe gegaan. “Ek is goed 
met Wiskunde. Wiskunde is maklik. Ek maak nooit foute nie!” 
het sy gedink. Juffrou deel werksvelle uit vir die leerders om 
te gaan oefen. “Julle moet dit vir huiswerk doen.” 

SKRYF

1. Waarheen het Lindelani gegaan toe die ander kinders 
gewerk het?
Sy het ______ toe gegaan.Sy het ______ toe gegaan.

2. Wat noem mens skoolwerk wat jy by die huis moet doen?
Ons noem dit ______.Ons noem dit ______.
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LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:   vark
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: park: park

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
verg borg berg murg
sterk vurk werk snork

LEES

 Daardie aand, 
terwyl 
Lindelani se 
klasmaats 
hard aan hulle 
aftrek vrae 
gewerk het, 
het Lindelani 
buite gespeel. 
Sy wou nie 
werk nie. Die 
klomp somme 

is maklik het sy gedink. Wiskunde is maklik. Ek hoef nie die 
huiswerk te doen nie!” het sy gedink. Sy het stadig haar 
aandete geëet en en gedink aan die kind met net een tand. 
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5. Waarmee eet ons?
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1. lindelani is lui
2. het jy geleer? vra lindelani se pa.
3. juffrou gee vir die kinders huiswerk
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
lamp perd romp werd

stamp klomp oord krimp

 LEES

Lindelani het altyd goed gedoen in wiskunde. Sy kon baie goed 
tel. Sy kon syfers in haar kop bymekaar tel. Sy het gedink 
wiskunde is maklik.  Toe Mev. Ndlovu vir hulle aftrekking geleer 
het, het Lindelani gedink dit is maklik. Juffrou het ‘n paar vrae 
op die bord geskryf. Sy het die kinders opdrag gegee om dit in 
hulle boeke af te skryf.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wonder hoekom Lindelani nie die wiskunde vrae in haar boek 
skryf nie? Sy dink sy is goed in wiskunde, en daarom hoef sy 
dit nie te doen nie! As sy nie oefen nie gaan sy nie altyd goed 
wees in Wiskunde nie. Sy gaan begin foute maak en dit gaan 
haar hart breek. Miskien moet haar vriend vir haar sê om aan 
te hou oefen. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  klomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : perd

DINSDAG AKTIWITEIT 1
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KYK   
& 

HERHAAL
dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
dwerg sorg terg murg

berg borg verg

 LEES

Terwyl die ander kinders die vrae in hulle boeke geskryf 
het, het Lindelani gedroom oor ‘n reus en ‘n dwerg. Sy het 
gedroom hulle bly in ‘n berg saam met die een tand kind.
“Ek is goed met wiskunde” dink Lindelani.  Wiskunde is maklik. 
Sy hoef nie te luister of te werk nie! Dit is lekkerder om in die 
saal te oefen vir die konsert. 

SKRYF

1. Waaraan dink Lindelani terwyl sy moet werk?
Sy dink aan ‘n _______, ‘n ______ en ‘n Sy dink aan ‘n _______, ‘n ______ en ‘n 
______ tand ______.______ tand ______.

2. Is Wiskunde maklik of moeilik vir haar?
Wiskunde is ______ vir  ______.Wiskunde is ______ vir  ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
vark kerk kurk park
snork werk vurk sterk

 LEES

“Gaan deur julle foute en maak seker julle weet waar julle 
verkeerd gegaan het!” het Mev. Ndlovu vir die klas vertel. 
Terwyl Lindelani se klasmaats deur hulle foute gegaan het en 
die werk geoefen het, het sy toilet toe gegaan. “Ek is goed 
met Wiskunde. Wiskunde is maklik. Ek maak nooit foute nie!” 
het sy gedink. Juffrou deel werksvelle uit vir die leerders om 
te gaan oefen. “Julle moet dit vir huiswerk doen.” 

SKRYF

1. Waarheen het Lindelani gegaan toe die ander kinders 
gewerk het?
Sy het ______ toe gegaan.Sy het ______ toe gegaan.

2. Wat noem mens skoolwerk wat jy by die huis moet doen?
Ons noem dit ______.Ons noem dit ______.
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KYK   

& 
HERHAAL

dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
verg borg berg murg
sterk vurk werk snork

LEES

 Daardie aand, 
terwyl 
Lindelani se 
klasmaats 
hard aan hulle 
aftrek vrae 
gewerk het, 
het Lindelani 
buite gespeel. 
Sy wou nie 
werk nie. Die 
klomp somme 

is maklik het sy gedink. Wiskunde is maklik. Ek hoef nie die 
huiswerk te doen nie!” het sy gedink. Sy het stadig haar 
aandete geëet en en gedink aan die kind met net een tand. 
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tel. Sy kon syfers in haar kop bymekaar tel. Sy het gedink 
wiskunde is maklik.  Toe Mev. Ndlovu vir hulle aftrekking geleer 
het, het Lindelani gedink dit is maklik. Juffrou het ‘n paar vrae 
op die bord geskryf. Sy het die kinders opdrag gegee om dit in 
hulle boeke af te skryf.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wonder hoekom Lindelani nie die wiskunde vrae in haar boek 
skryf nie? Sy dink sy is goed in wiskunde, en daarom hoef sy 
dit nie te doen nie! As sy nie oefen nie gaan sy nie altyd goed 
wees in Wiskunde nie. Sy gaan begin foute maak en dit gaan 
haar hart breek. Miskien moet haar vriend vir haar sê om aan 
te hou oefen. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  klomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : perd

DINSDAG AKTIWITEIT 1
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dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
dwerg sorg terg murg

berg borg verg

 LEES

Terwyl die ander kinders die vrae in hulle boeke geskryf 
het, het Lindelani gedroom oor ‘n reus en ‘n dwerg. Sy het 
gedroom hulle bly in ‘n berg saam met die een tand kind.
“Ek is goed met wiskunde” dink Lindelani.  Wiskunde is maklik. 
Sy hoef nie te luister of te werk nie! Dit is lekkerder om in die 
saal te oefen vir die konsert. 

SKRYF

1. Waaraan dink Lindelani terwyl sy moet werk?
Sy dink aan ‘n _______, ‘n ______ en ‘n Sy dink aan ‘n _______, ‘n ______ en ‘n 
______ tand ______.______ tand ______.

2. Is Wiskunde maklik of moeilik vir haar?
Wiskunde is ______ vir  ______.Wiskunde is ______ vir  ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet
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KYK & 

HERHAAL dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
vark kerk kurk park
snork werk vurk sterk

 LEES

“Gaan deur julle foute en maak seker julle weet waar julle 
verkeerd gegaan het!” het Mev. Ndlovu vir die klas vertel. 
Terwyl Lindelani se klasmaats deur hulle foute gegaan het en 
die werk geoefen het, het sy toilet toe gegaan. “Ek is goed 
met Wiskunde. Wiskunde is maklik. Ek maak nooit foute nie!” 
het sy gedink. Juffrou deel werksvelle uit vir die leerders om 
te gaan oefen. “Julle moet dit vir huiswerk doen.” 

SKRYF

1. Waarheen het Lindelani gegaan toe die ander kinders 
gewerk het?
Sy het ______ toe gegaan.Sy het ______ toe gegaan.

2. Wat noem mens skoolwerk wat jy by die huis moet doen?
Ons noem dit ______.Ons noem dit ______.
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 Daardie aand, 
terwyl 
Lindelani se 
klasmaats 
hard aan hulle 
aftrek vrae 
gewerk het, 
het Lindelani 
buite gespeel. 
Sy wou nie 
werk nie. Die 
klomp somme 

is maklik het sy gedink. Wiskunde is maklik. Ek hoef nie die 
huiswerk te doen nie!” het sy gedink. Sy het stadig haar 
aandete geëet en en gedink aan die kind met net een tand. 
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4. Waar was sy toe haar maats geleer het vir die toets?
Sy het Sy het ____________ gespeel. gespeel.

5. Waarmee eet ons?
Ons eet met ‘n Ons eet met ‘n ____________ en ‘n  en ‘n ____________..
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LEES Lees al die  en  woorde weer.
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LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. lindelani is lui
2. het jy geleer? vra lindelani se pa.
3. juffrou gee vir die kinders huiswerk
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LEES

Ek wonder hoekom Lindelani nie die wiskunde vrae in haar boek 
skryf nie? Sy dink sy is goed in wiskunde, en daarom hoef sy 
dit nie te doen nie! As sy nie oefen nie gaan sy nie altyd goed 
wees in Wiskunde nie. Sy gaan begin foute maak en dit gaan 
haar hart breek. Miskien moet haar vriend vir haar sê om aan 
te hou oefen. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  klomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : perd

DINSDAG AKTIWITEIT 1
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KYK   
& 

HERHAAL
dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
dwerg sorg terg murg

berg borg verg

 LEES

Terwyl die ander kinders die vrae in hulle boeke geskryf 
het, het Lindelani gedroom oor ‘n reus en ‘n dwerg. Sy het 
gedroom hulle bly in ‘n berg saam met die een tand kind.
“Ek is goed met wiskunde” dink Lindelani.  Wiskunde is maklik. 
Sy hoef nie te luister of te werk nie! Dit is lekkerder om in die 
saal te oefen vir die konsert. 

SKRYF

1. Waaraan dink Lindelani terwyl sy moet werk?
Sy dink aan ‘n _______, ‘n ______ en ‘n Sy dink aan ‘n _______, ‘n ______ en ‘n 
______ tand ______.______ tand ______.

2. Is Wiskunde maklik of moeilik vir haar?
Wiskunde is ______ vir  ______.Wiskunde is ______ vir  ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
vark kerk kurk park
snork werk vurk sterk

 LEES

“Gaan deur julle foute en maak seker julle weet waar julle 
verkeerd gegaan het!” het Mev. Ndlovu vir die klas vertel. 
Terwyl Lindelani se klasmaats deur hulle foute gegaan het en 
die werk geoefen het, het sy toilet toe gegaan. “Ek is goed 
met Wiskunde. Wiskunde is maklik. Ek maak nooit foute nie!” 
het sy gedink. Juffrou deel werksvelle uit vir die leerders om 
te gaan oefen. “Julle moet dit vir huiswerk doen.” 

SKRYF

1. Waarheen het Lindelani gegaan toe die ander kinders 
gewerk het?
Sy het ______ toe gegaan.Sy het ______ toe gegaan.

2. Wat noem mens skoolwerk wat jy by die huis moet doen?
Ons noem dit ______.Ons noem dit ______.
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Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:   vark
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KYK   

& 
HERHAAL

dapper moenie skrikkerig twyfel rotse
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verg borg berg murg
sterk vurk werk snork

LEES

 Daardie aand, 
terwyl 
Lindelani se 
klasmaats 
hard aan hulle 
aftrek vrae 
gewerk het, 
het Lindelani 
buite gespeel. 
Sy wou nie 
werk nie. Die 
klomp somme 

is maklik het sy gedink. Wiskunde is maklik. Ek hoef nie die 
huiswerk te doen nie!” het sy gedink. Sy het stadig haar 
aandete geëet en en gedink aan die kind met net een tand. 
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1. Watse toets skryf Lindelani ?
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2. Kies die regte woord? Lindelani is fluks/lui.
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3. Wat het Lindelani met haar huiswerk gedoen?
Sy het dit in Sy het dit in ____________  ____________ gedruk. gedruk.

4. Waar was sy toe haar maats geleer het vir die toets?
Sy het Sy het ____________ gespeel. gespeel.

5. Waarmee eet ons?
Ons eet met ‘n Ons eet met ‘n ____________ en ‘n  en ‘n ____________..

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. lindelani is lui
2. het jy geleer? vra lindelani se pa.
3. juffrou gee vir die kinders huiswerk
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die werk geoefen het, het sy toilet toe gegaan. “Ek is goed 
met Wiskunde. Wiskunde is maklik. Ek maak nooit foute nie!” 
het sy gedink. Juffrou deel werksvelle uit vir die leerders om 
te gaan oefen. “Julle moet dit vir huiswerk doen.” 

SKRYF

1. Waarheen het Lindelani gegaan toe die ander kinders 
gewerk het?
Sy het ______ toe gegaan.Sy het ______ toe gegaan.

2. Wat noem mens skoolwerk wat jy by die huis moet doen?
Ons noem dit ______.Ons noem dit ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:   vark
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: park: park

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
verg borg berg murg
sterk vurk werk snork

LEES

 Daardie aand, 
terwyl 
Lindelani se 
klasmaats 
hard aan hulle 
aftrek vrae 
gewerk het, 
het Lindelani 
buite gespeel. 
Sy wou nie 
werk nie. Die 
klomp somme 

is maklik het sy gedink. Wiskunde is maklik. Ek hoef nie die 
huiswerk te doen nie!” het sy gedink. Sy het stadig haar 
aandete geëet en en gedink aan die kind met net een tand. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Watse toets skryf Lindelani ?
Lindelani Lindelani ____________ ‘n  ‘n ____________ toets. toets.

2. Kies die regte woord? Lindelani is fluks/lui.
Lindelani is Lindelani is ____________..

3. Wat het Lindelani met haar huiswerk gedoen?
Sy het dit in Sy het dit in ____________  ____________ gedruk. gedruk.

4. Waar was sy toe haar maats geleer het vir die toets?
Sy het Sy het ____________ gespeel. gespeel.

5. Waarmee eet ons?
Ons eet met ‘n Ons eet met ‘n ____________ en ‘n  en ‘n ____________..

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. lindelani is lui
2. het jy geleer? vra lindelani se pa.
3. juffrou gee vir die kinders huiswerk



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
lamp perd romp werd

stamp klomp oord krimp

 LEES

Lindelani het altyd goed gedoen in wiskunde. Sy kon baie goed 
tel. Sy kon syfers in haar kop bymekaar tel. Sy het gedink 
wiskunde is maklik.  Toe Mev. Ndlovu vir hulle aftrekking geleer 
het, het Lindelani gedink dit is maklik. Juffrou het ‘n paar vrae 
op die bord geskryf. Sy het die kinders opdrag gegee om dit in 
hulle boeke af te skryf.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wonder hoekom Lindelani nie die wiskunde vrae in haar boek 
skryf nie? Sy dink sy is goed in wiskunde, en daarom hoef sy 
dit nie te doen nie! As sy nie oefen nie gaan sy nie altyd goed 
wees in Wiskunde nie. Sy gaan begin foute maak en dit gaan 
haar hart breek. Miskien moet haar vriend vir haar sê om aan 
te hou oefen. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  klomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : perd

DINSDAG AKTIWITEIT 1



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

KYK   
& 

HERHAAL
dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
dwerg sorg terg murg

berg borg verg

 LEES

Terwyl die ander kinders die vrae in hulle boeke geskryf 
het, het Lindelani gedroom oor ‘n reus en ‘n dwerg. Sy het 
gedroom hulle bly in ‘n berg saam met die een tand kind.
“Ek is goed met wiskunde” dink Lindelani.  Wiskunde is maklik. 
Sy hoef nie te luister of te werk nie! Dit is lekkerder om in die 
saal te oefen vir die konsert. 

SKRYF

1. Waaraan dink Lindelani terwyl sy moet werk?
Sy dink aan ‘n _______, ‘n ______ en ‘n Sy dink aan ‘n _______, ‘n ______ en ‘n 
______ tand ______.______ tand ______.

2. Is Wiskunde maklik of moeilik vir haar?
Wiskunde is ______ vir  ______.Wiskunde is ______ vir  ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
vark kerk kurk park
snork werk vurk sterk

 LEES

“Gaan deur julle foute en maak seker julle weet waar julle 
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Terwyl Lindelani se klasmaats deur hulle foute gegaan het en 
die werk geoefen het, het sy toilet toe gegaan. “Ek is goed 
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SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  klomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : perd

DINSDAG AKTIWITEIT 1
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

KYK   
& 

HERHAAL
dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
dwerg sorg terg murg

berg borg verg

 LEES

Terwyl die ander kinders die vrae in hulle boeke geskryf 
het, het Lindelani gedroom oor ‘n reus en ‘n dwerg. Sy het 
gedroom hulle bly in ‘n berg saam met die een tand kind.
“Ek is goed met wiskunde” dink Lindelani.  Wiskunde is maklik. 
Sy hoef nie te luister of te werk nie! Dit is lekkerder om in die 
saal te oefen vir die konsert. 

SKRYF

1. Waaraan dink Lindelani terwyl sy moet werk?
Sy dink aan ‘n _______, ‘n ______ en ‘n Sy dink aan ‘n _______, ‘n ______ en ‘n 
______ tand ______.______ tand ______.

2. Is Wiskunde maklik of moeilik vir haar?
Wiskunde is ______ vir  ______.Wiskunde is ______ vir  ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  stap met:  stap
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: groet: groet

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
vark kerk kurk park
snork werk vurk sterk

 LEES

“Gaan deur julle foute en maak seker julle weet waar julle 
verkeerd gegaan het!” het Mev. Ndlovu vir die klas vertel. 
Terwyl Lindelani se klasmaats deur hulle foute gegaan het en 
die werk geoefen het, het sy toilet toe gegaan. “Ek is goed 
met Wiskunde. Wiskunde is maklik. Ek maak nooit foute nie!” 
het sy gedink. Juffrou deel werksvelle uit vir die leerders om 
te gaan oefen. “Julle moet dit vir huiswerk doen.” 

SKRYF

1. Waarheen het Lindelani gegaan toe die ander kinders 
gewerk het?
Sy het ______ toe gegaan.Sy het ______ toe gegaan.

2. Wat noem mens skoolwerk wat jy by die huis moet doen?
Ons noem dit ______.Ons noem dit ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:   vark
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: park: park

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dapper moenie skrikkerig twyfel rotse

KLANK
verg borg berg murg
sterk vurk werk snork

LEES

 Daardie aand, 
terwyl 
Lindelani se 
klasmaats 
hard aan hulle 
aftrek vrae 
gewerk het, 
het Lindelani 
buite gespeel. 
Sy wou nie 
werk nie. Die 
klomp somme 

is maklik het sy gedink. Wiskunde is maklik. Ek hoef nie die 
huiswerk te doen nie!” het sy gedink. Sy het stadig haar 
aandete geëet en en gedink aan die kind met net een tand. 
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LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Watse toets skryf Lindelani ?
Lindelani Lindelani ____________ ‘n  ‘n ____________ toets. toets.

2. Kies die regte woord? Lindelani is fluks/lui.
Lindelani is Lindelani is ____________..

3. Wat het Lindelani met haar huiswerk gedoen?
Sy het dit in Sy het dit in ____________  ____________ gedruk. gedruk.

4. Waar was sy toe haar maats geleer het vir die toets?
Sy het Sy het ____________ gespeel. gespeel.

5. Waarmee eet ons?
Ons eet met ‘n Ons eet met ‘n ____________ en ‘n  en ‘n ____________..

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. lindelani is lui
2. het jy geleer? vra lindelani se pa.
3. juffrou gee vir die kinders huiswerk
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lamp perd romp werd
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dit nie te doen nie! As sy nie oefen nie gaan sy nie altyd goed 
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haar hart breek. Miskien moet haar vriend vir haar sê om aan 
te hou oefen. 
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“Gaan deur julle foute en maak seker julle weet waar julle 
verkeerd gegaan het!” het Mev. Ndlovu vir die klas vertel. 
Terwyl Lindelani se klasmaats deur hulle foute gegaan het en 
die werk geoefen het, het sy toilet toe gegaan. “Ek is goed 
met Wiskunde. Wiskunde is maklik. Ek maak nooit foute nie!” 
het sy gedink. Juffrou deel werksvelle uit vir die leerders om 
te gaan oefen. “Julle moet dit vir huiswerk doen.” 
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3. Wat het Lindelani met haar huiswerk gedoen?
Sy het dit in Sy het dit in ____________  ____________ gedruk. gedruk.

4. Waar was sy toe haar maats geleer het vir die toets?
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5. Waarmee eet ons?
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LEES Lees al die  en  woorde weer.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg
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gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.
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nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
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afgelwer nie.afgelwer nie.
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SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
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Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 
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“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.
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Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm
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KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad
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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 Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 
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LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.
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1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.
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Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
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laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg
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“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
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In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
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pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 
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“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
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SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
potte idee ouma klei blink

KLANK
dwerg vark sorg kerk
terg kurk park snork

 LEES

Gister het Duma se ma hom gevra om ‘n pakkie na sy Oom 
Harry se plaas aan die ander kant van die rivier te neem. 
Duma was bang, want daar was paddas in die rivier.
“Gaan onmiddelik,” het sy gesê. “Jy moet vroeg loop en sorg 
dat jy voor donker terug is.” Duma het dadelik die pakkie 
gevat en na sy Oom Harry se toe begin stap. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Ure het verby gegaan voordat Duma weer onthou het van die 
pakkie wat sy ma vir hom gegee het. “Ek moet gaan! Ek gaan 
laat wees!” het Duma vir sy maats gesê. “Ek sal saam met jou 
kom!” het Themba gesê. O! Ek sal ook kom – dit sal ‘n avontuur 
wees!” het Gugu gesê. Hulle was nie bang vir die rivier of die 
paddas nie. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  park met:  park
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: terg: terg



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm vorm alarm derm

 LEES

“Hou op met kerm!” sê Gugu. Ons gaan mos saam met jou 
stap.  Duma, Gugu en Themba het saam na die plaas gestap. 
Toe hulle by die rivier kom, wou Themba paddas jaag. “Ons sal 
paddas net vir ‘n paar minute jaag,”. Duma sit die pakkie neer 
en kyk hoe sy maats die paddas jaag. Hy was te bang.  Dit het 
gelyk of daar ‘n storm aankom.

SKRYF

1. Wie het almal saam gegaan plaas toe?
____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.____, ____ en ______ het almal plaas toe gegaan.

2. Wat was in die rivier wat hulle wou jaag?
Hulle wou die ______ in die ______ jaag.Hulle wou die ______ in die ______ jaag.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: alarm: alarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
skerp harp serp dorp
slurp werp

 LEES

In die verte het hulle ‘n storm sien aankom. Duma gryp vir 
Themba aan die arm. “Sien jy nou! Julle moes nie paddas 
gejaag het nie!” Die maats besluit om ‘n kortpad deur die bos 
te vat. Nou is Gugu weer bang. Hy loop stadig en kyk kort-kort 
om of daar nie ‘n vreemde ding agter hulle aanloop nie.
 Dit was nou baie donker. “Ek is bang – ek wil huis toe gaan,” 
het Gugu gesê. 

SKRYF

1. Wie het bang geraak in die bos?
______ het ______ geraak in die bos.______ het ______ geraak in die bos.

2. Dink jy die maats gaan betyds by die plaas wees?
 ______, want hulle speel te veel op die pad ______, want hulle speel te veel op die pad



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skerp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : dorp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

potte idee ouma klei blink

KLANK
arm kerm wurm storm

skerp harp serp dorp

LEES

 Hulle was 
verdwaal. 
Hulle het in ‘n 
boom gaan sit 
en gewag vir 
die son om op 
te kom. Duma 
was baie 
bang. Sy ma 
gaan so 
kwaad wees 
omdat hulle 

die heel nag weg was. Almal soek al seker na hulle en die pakkie 
is nog steeds nie by die plaas afgelewer nie. Hulle het na Duma 
se huis toe gestap. Hulle was vuil want hulle het sokker 
gespeel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. Dink jy Duma se ma is kwaad of bekommerd ?
Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom Ek dink sy is ______, die seuns het nie huis toe gekom 
nie.nie.

2. Hoekom was hulle nat?
Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.Hulle was nat omdat hulle ______ ______ het.

3. Waar het hulle vir die nag gesit?
Hulle het ______ ‘n ______ gesit.Hulle het ______ ‘n ______ gesit.

4. Waarvoor was Gugu bang?
Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan Gugu was ______ vir die ______ wat hulle kan 
vang.vang.

5. Het die boer ooit die pakkie gekry?
______, die ______ is nooit by die ______ ______, die ______ is nooit by die ______ 
afgelwer nie.afgelwer nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. duma gugu en themba het saam gestap
2. waar was julle die hele tyd  vra duma se ma.
3. die seuns het baie padda gejaag.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––
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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 Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.
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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 Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.
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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 Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets
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MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp
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Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
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WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.
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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 Skryf ‘n sinsin met:   met:  harthart
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : kortkort

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets
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2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp
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Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
reën. Ons dorp het lanklaas reën gehad. Die mense is bang dat 
die water in die damme dalk gaan opdroog. Hulle het al ‘n tenk 
naby ons huis kom aflaai. Die tenk is vol water. Ek wens ons 
dorp en die dorpe rondom ons kan gou reën kry. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

My oom op die plaas sukkel ook baie met die droogte. Die rivier 
is lankal leeg. Daar was nog nie ‘n storm of reën vir baie lank 
nie. Hulle hou maar dapper aan om te boer. Hy  is twyfel of die 
water in die dam genoeg gaan wees vir die diere in die veld. Ek 
dink hy moet ook ‘n tenk of twee op die plaas kry. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: wurm met: wurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: dorp: dorp
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
skaars mors Mars dors

 LEES

Vusi was ‘n dapper seun.  Hy het nie maklik geskrik vir iets nie. 
Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 

SKRYF

1. 1. Wat beteken dit om dapper te wees?Wat beteken dit om dapper te wees?
     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.     Dit beteken dat jy ____ _____ is ____.
2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
rivier gespring, toe dit Vusi se beurt was, het hy hoog geduik 
en vining tot aan die anderkant geswem. Hy is maar skrikkerig 
vir die rivier.

SKRYF

1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
bors kers koors wors
hart beurt soort kort

LEES

Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 

rivier sal vandag nog dieper wees!” Jabu se oë rek groot. Het 
Vusi nou skrikkerig geraak? Is hy nie meer die dapper Vusi 
nie? 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets
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1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
arm harp wurm dorp

storm kerm warm skerp

 LEES

Het jy al gesien as daar ‘n storm oppad is, dan kruip al die 
wurms uit die grond. Die ou mense het gesê dit is ‘n teken van 
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Hy het daarvan gehou om te spog dat hy nie vir enige iets 
bang was nie. Toe Vusi se vriende hom uitgedaag het om in die 
hoogste boom in die veld te klim het hy dit gedoen en skaars 
‘n oog geknip. Toe die klomp hom uitgedaag het om paddas te 
gaan vang het hy sommer ‘n wurm of twee ook gevang. 
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2. 2. Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?Noem een ding wat Vusi doe nom te wys hy is dapper?
    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.    Hy van _____ en _______ sonder om bang te wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met: bors met: bors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: kers: kers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

naweek troue kombers krale kultuur

KLANK
hart beurt soort kort
tert fort kwart stort

 LEES

Vusi se hart klop in sy bors. Hy weet hoe gevaarlik die rivier is 
en dat hy nie daar mag speel nie. Maar Vusi was dapper. 
Hy was nie bang vir ‘n rivier nie.  Sy maats het eers in die 
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1. 1. Wie het eerste in die rivier gespring?Wie het eerste in die rivier gespring?
     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.     Vusi se ____ het ______ in die _____ gespring.
2. 2. Wat het Vusi se suster vir hom gesê?Wat het Vusi se suster vir hom gesê?
    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam    Sy suster het gesê hy moet nie ____ _____ saam
    met sy _____ maak nie.    met sy _____ maak nie.
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Vusi het na 
skool vir sy 
maats by die 
skoolhek 
gewag. “Wat 
gaan ons 
vandag 
doen?” vra 
Jabu. “Gaan 
ons weer in 
die rivier 
swem?” Vusi 
besluit om 
dapper te 
wees. “Nee, 
Jabu, dit het 
gisteraand 
gereën. Die 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?Waar ontmoet die vriende mekaar elke dag ?
     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.     Hulle ontmoet mekaar ___ ___ ______.
2. 2. Wie was almal by die hek?Wie was almal by die hek?
     ______, _______ en _______ was by die      ______, _______ en _______ was by die 
hek.hek.
3. 3. Hoekom het Jabu se oë gerek?Hoekom het Jabu se oë gerek?
    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.    Jabu het gewonder of Vusi _______ geraak het.
4. 4. Waarmee wou Vusi die fort bou?Waarmee wou Vusi die fort bou?
     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.     Vusi wou _____ ______ aanmekaar vasmaak.
5. 5. Dink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rDink jy Vusi het ‘n dapper besluit gemaak om nie rivier ivier 

toe toe te gaan nie? Hoekom?te gaan nie? Hoekom?
     ______, want die rivier was te _____.     ______, want die rivier was te _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. vusi was dapper en waaghalsig
2. die kers gaan jou brand skree ma
3. “wie se beurt is dit om wors te braai” vra papa.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
skaars mors Mars dors

tert fort kwart stort

 LEES

Geen mens was al ooit op Mars nie, maar ons weet al baie oor 
die oppervlakte van Mars. Die inligting was eers skaars maar 
noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
maklik om in die ruimte te loop nie, maar ek is nie bang nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Party van die helder, blink goed wat ons in die aand in die lug 
sien is nie sterre nie, hulle is planete. Mars is ook ‘n planeet en 
Venus is maklik om te vind omdat dit so groot en helder is. Jy 
kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert



–––––– 2  2 ––––––
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
ring bang held wolk
tulp mond dans tent

 LEES

Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  held
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.
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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 Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: hart: hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
vang dink geld wolk
hulp sand spons vent

LEES

 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.
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die oppervlakte van Mars. Die inligting was eers skaars maar 
noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
maklik om in die ruimte te loop nie, maar ek is nie bang nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Party van die helder, blink goed wat ons in die aand in die lug 
sien is nie sterre nie, hulle is planete. Mars is ook ‘n planeet en 
Venus is maklik om te vind omdat dit so groot en helder is. Jy 
kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert
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ring bang held wolk
tulp mond dans tent
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Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2
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lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.
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 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 
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1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.
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MAANDAG  AKTIWITEIT 1
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skaars mors Mars dors
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 LEES

Geen mens was al ooit op Mars nie, maar ons weet al baie oor 
die oppervlakte van Mars. Die inligting was eers skaars maar 
noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
maklik om in die ruimte te loop nie, maar ek is nie bang nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Party van die helder, blink goed wat ons in die aand in die lug 
sien is nie sterre nie, hulle is planete. Mars is ook ‘n planeet en 
Venus is maklik om te vind omdat dit so groot en helder is. Jy 
kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
ring bang held wolk
tulp mond dans tent

 LEES

Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  held
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
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oë diere blare beskerm vlooi
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lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
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Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: hart: hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
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HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
vang dink geld wolk
hulp sand spons vent

LEES

 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 
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Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.
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noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
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Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  held
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
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Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
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3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
skaars mors Mars dors

tert fort kwart stort

 LEES

Geen mens was al ooit op Mars nie, maar ons weet al baie oor 
die oppervlakte van Mars. Die inligting was eers skaars maar 
noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
maklik om in die ruimte te loop nie, maar ek is nie bang nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Party van die helder, blink goed wat ons in die aand in die lug 
sien is nie sterre nie, hulle is planete. Mars is ook ‘n planeet en 
Venus is maklik om te vind omdat dit so groot en helder is. Jy 
kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
ring bang held wolk
tulp mond dans tent

 LEES

Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  held
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.
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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 Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: hart: hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
vang dink geld wolk
hulp sand spons vent

LEES

 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
skaars mors Mars dors

tert fort kwart stort

 LEES

Geen mens was al ooit op Mars nie, maar ons weet al baie oor 
die oppervlakte van Mars. Die inligting was eers skaars maar 
noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
maklik om in die ruimte te loop nie, maar ek is nie bang nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Party van die helder, blink goed wat ons in die aand in die lug 
sien is nie sterre nie, hulle is planete. Mars is ook ‘n planeet en 
Venus is maklik om te vind omdat dit so groot en helder is. Jy 
kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
ring bang held wolk
tulp mond dans tent

 LEES

Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  held
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.
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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 Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: hart: hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
vang dink geld wolk
hulp sand spons vent

LEES

 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
skaars mors Mars dors

tert fort kwart stort

 LEES

Geen mens was al ooit op Mars nie, maar ons weet al baie oor 
die oppervlakte van Mars. Die inligting was eers skaars maar 
noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
maklik om in die ruimte te loop nie, maar ek is nie bang nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Party van die helder, blink goed wat ons in die aand in die lug 
sien is nie sterre nie, hulle is planete. Mars is ook ‘n planeet en 
Venus is maklik om te vind omdat dit so groot en helder is. Jy 
kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
ring bang held wolk
tulp mond dans tent

 LEES

Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  held
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: hart: hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
vang dink geld wolk
hulp sand spons vent

LEES

 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
skaars mors Mars dors

tert fort kwart stort

 LEES

Geen mens was al ooit op Mars nie, maar ons weet al baie oor 
die oppervlakte van Mars. Die inligting was eers skaars maar 
noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
maklik om in die ruimte te loop nie, maar ek is nie bang nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Party van die helder, blink goed wat ons in die aand in die lug 
sien is nie sterre nie, hulle is planete. Mars is ook ‘n planeet en 
Venus is maklik om te vind omdat dit so groot en helder is. Jy 
kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
ring bang held wolk
tulp mond dans tent

 LEES

Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  held
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.
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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 Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: hart: hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
vang dink geld wolk
hulp sand spons vent

LEES

 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
skaars mors Mars dors

tert fort kwart stort

 LEES

Geen mens was al ooit op Mars nie, maar ons weet al baie oor 
die oppervlakte van Mars. Die inligting was eers skaars maar 
noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
maklik om in die ruimte te loop nie, maar ek is nie bang nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Party van die helder, blink goed wat ons in die aand in die lug 
sien is nie sterre nie, hulle is planete. Mars is ook ‘n planeet en 
Venus is maklik om te vind omdat dit so groot en helder is. Jy 
kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
ring bang held wolk
tulp mond dans tent

 LEES

Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
vang dink geld wolk
hulp sand spons vent

LEES

 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 
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Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
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Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.
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oggend net voor die son opkom. 
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was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 
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1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
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grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
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wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
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het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
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dat die maak 
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SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
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die oppervlakte van Mars. Die inligting was eers skaars maar 
noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
maklik om in die ruimte te loop nie, maar ek is nie bang nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Party van die helder, blink goed wat ons in die aand in die lug 
sien is nie sterre nie, hulle is planete. Mars is ook ‘n planeet en 
Venus is maklik om te vind omdat dit so groot en helder is. Jy 
kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
ring bang held wolk
tulp mond dans tent

 LEES

Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  held
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.
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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 Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: hart: hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
vang dink geld wolk
hulp sand spons vent

LEES

 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.
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kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
ring bang held wolk
tulp mond dans tent

 LEES

Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  held
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.



–––––– 3  3 ––––––
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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 Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: hart: hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
vang dink geld wolk
hulp sand spons vent

LEES

 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
skaars mors Mars dors

tert fort kwart stort

 LEES

Geen mens was al ooit op Mars nie, maar ons weet al baie oor 
die oppervlakte van Mars. Die inligting was eers skaars maar 
noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
maklik om in die ruimte te loop nie, maar ek is nie bang nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Party van die helder, blink goed wat ons in die aand in die lug 
sien is nie sterre nie, hulle is planete. Mars is ook ‘n planeet en 
Venus is maklik om te vind omdat dit so groot en helder is. Jy 
kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
ring bang held wolk
tulp mond dans tent

 LEES

Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  held
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.
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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 Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: hart: hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
vang dink geld wolk
hulp sand spons vent

LEES

 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
skaars mors Mars dors

tert fort kwart stort

 LEES

Geen mens was al ooit op Mars nie, maar ons weet al baie oor 
die oppervlakte van Mars. Die inligting was eers skaars maar 
noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
maklik om in die ruimte te loop nie, maar ek is nie bang nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Party van die helder, blink goed wat ons in die aand in die lug 
sien is nie sterre nie, hulle is planete. Mars is ook ‘n planeet en 
Venus is maklik om te vind omdat dit so groot en helder is. Jy 
kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
ring bang held wolk
tulp mond dans tent

 LEES

Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  held
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: hart: hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
vang dink geld wolk
hulp sand spons vent

LEES

 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
skaars mors Mars dors

tert fort kwart stort

 LEES

Geen mens was al ooit op Mars nie, maar ons weet al baie oor 
die oppervlakte van Mars. Die inligting was eers skaars maar 
noudat ons die internet het, kan ons leer oor meer dinge.
Ek droom al lank om ook op Mars te kan loop. Ek dink nie dis 
maklik om in die ruimte te loop nie, maar ek is nie bang nie. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Party van die helder, blink goed wat ons in die aand in die lug 
sien is nie sterre nie, hulle is planete. Mars is ook ‘n planeet en 
Venus is maklik om te vind omdat dit so groot en helder is. Jy 
kan dit in die aand ook sien, net na die son gesak het, en in die 
oggend net voor die son opkom. 

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skaars
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : tert



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
ring bang held wolk
tulp mond dans tent

 LEES

Lungi het nog nooit enigiets so mooi soos haar ouma se potte 
gesien nie. Haar ouma het grond gebruik om klei te maak. Dit 
was vir Lungi soos towerkuns. “Ek wil potte maak net soos 
jy!” het Lungi vir haar ouma gesê. Ouma het geglimlag “Ek het 
geleer potte maak toe ek so jonk soos jy was!” Lungi is bang 
haar potte gaan nie so mooi soos haar ouma sin wees nie. 

SKRYF

1. Hoe oud was Ouma toe sy geleer het om potte te maak?
Sy was so ______ soos ______.Sy was so ______ soos ______.

2. Wat wil Lungi op haar potte verf?
Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.Lungi wil ‘n ______ op haar ______ verf.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  held
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : wolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
lamp perd dwerg vark
arm skerp bors hart

 LEES

Ek het my ma dopgehou toe sy kleipotte gemaak het. Sy het 
grond en water gebruik om klei te maak. Sy het die potte met 
haar hande gevorm en dan in die son gesit om droog te word. 
Die eerste keer wat ek my eie pot gemaak het, het sy my 
gewys hoe om die pot versigtig te vorm en dit om en om te 
draa sodat dit nie breek nie. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van ______ en ______ gemaak.Die potte word van ______ en ______ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n ______ gebruik om in die donker te kan 
______.______.
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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 Skryf ‘n sinsin met:  arm met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: hart: hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oë diere blare beskerm vlooi

KLANK
vang dink geld wolk
hulp sand spons vent

LEES

 Ouma by 
haar ma 
geleer het 
hoe om potte 
te maak. Ek 
wonder 
hoekom Lungi 
nie haar ma 
se hulp gevra 
het nie. Ek 
wonder of 
Lungi se ma 
kleipotte kan 
maak? Ek dink 
dat die maak 
van potte en 
dans beide 
tradisies in 
Lungi se 

familie is. Ek dink dat Lungi meer hou van die tradisie van 
potte maak, maar sy hou ook van dans. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by ______ ______ geleer.Ouma het by ______ ______ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.______, ek dink nie so nie. Sy moet by ______ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag ______ en hou van ______.Hulle maak graag ______ en hou van ______.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot ______ mooi in die ______.Die pot ______ mooi in die ______.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir ______ is ______.‘n Ander woord vir ______ is ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. wie gaan die voël vang as hy weg vlieg
2. as jy jou geld spaar kan jy kos klere speelgoed en water 

koop.
3. Kyk daardie wolk, dit gaan reën! skree my oom.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.
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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 Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.
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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 Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
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HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 
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Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 2 WERKKAARTE 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vriende Mars planeet teken poele

KLANK
bang tenk skuld melk
help tand wens punt

 LEES

Eendag was daar ’n Mamma Voël, en sy het ’n pragtige nes in 
’n groot boom gebou. Sy lê toe ’n eier in haar nes en gaan sit 
op die eier om dit warm te hou. Mamma Voël sit vir ’n lang tyd 
op haar eier in haar nes. Maar toe word sy baie honger. Sy wil 
uitgaan en ’n vet, sappige wurm gaan soek om te eet. Mamma 
Voël vlieg weg om wurms te gaan soek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

“Ek gaan my mamma soek,” sê Baba Voëltjie. Hy klim net daar 
uit die nes! Hy kan natuurlik nie vlieg nie, want hy is nog te 
klein. Hy val en val en val tot op die grond. Maar hy is ’n sterk 
en dapper voëltjie en hy staan op, skud sy veertjies reg en 
stap weg om sy mamma te gaan soek. 

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  melk met:  melk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: punt: punt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
sing drink naald valk
skulp eend lint stamp

 LEES

Kort daarna kom hy ’n padda teë. “Padda, is jy my mamma?”  
Padda skud sy gladde kop. “Kom eet lekker vliegies saam met 
my. Ek vang hulle met my lang tong” “Nee dankie,” sê Baba 
Voëltjie, “Ek moet my mamma kry”. Baba Voëltjie loop verder. 
Die volgende dier wat hy teëkom is ’n eend. “Eend, is jy my 
mamma?” vra Baba Voëltjie hoopvol. 

SKRYF

1. Watter diere het die voëltjie ontmoet?
Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.Hy het die _____, die padda en die _____ ontmoet.

2. Vir wie moet hy oppas?
Hy moet oppas vir die _____.Hy moet oppas vir die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  skulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : stamp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK & 

HERHAAL vriende Mars planeet teken poele

KLANK
meng pienk veld dalk
wors kort dorp wurm

 LEES

Baba Voëltjie voel hartseer. Hy wonder of hy ooit sy mamma 
gaan kry. Net toe kom Ouma met die paadjie afgestap. Sy 
het ’n mandjie in haar hand. Sy hoor ’n fyn stemmetjie wat 
“Twiet-twiet” sê. Min weet sy dis Baba Voëltjie wat sê, 
“Waar is my mamma?” Ouma tel vir Baba Voëltjie op en sit 
hom in haar mandjie. “Jy lyk verdwaal” sê Ouma. 

SKRYF

1. Waarmee word die potte gemaak?
Die potte word van _____ en _____ gemaak.Die potte word van _____ en _____ gemaak.

2. Hoekom moes Lungi ‘n lamp gebruik?
Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan Sy moes ‘n _____ gebruik om in die donker te kan 
_____._____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:   met:  arm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraag metvraag met: : hart

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vriende Mars planeet teken poele

KLANK
wild bulk vang sink
oond kuns koerant bord

LEES

 Ouma vind 
die nes en sit 
vir Baba 
Voëltjie 
versigtig 
terug in die 
nes. Sy gee 
vir hom ‘n 
klein stukkie 
wurm solank. 
Toe gaan sit 
sy op ’n rots 
en wag. En 
weet julle 
wat gebeur?  
Kort daarna 
kom Mamma 
Voël 
teruggevlieg. 

Sy het ’n lang wurm in haar bek. Baba Voëltjie roep 
opgewonde, “Is jy my mamma? Ek weet jy’s my mamma!” 
Hy maak sy bekkie oop en eet die wurm op. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. By wie het ouma geleer om potte te maak ?
Ouma het by _____ _____ geleer.Ouma het by _____ _____ geleer.

2. Dink jy Lungi se ma kan potte maak?
_____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer._____, ek dink nie so nie. Sy moet by _____ leer.

3. Watter twee tradisies het Lungi in haar kultuur?
Hulle maak graag _____ en hou van _____.Hulle maak graag _____ en hou van _____.

4. Wat gebeur as jy die pot met ‘n spons versier?
Die pot _____ mooi in die _____.Die pot _____ mooi in die _____.

5. Gee ‘n ander woord vir grond.
‘n Ander woord vir _____ is _____.‘n Ander woord vir _____ is _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. waar was die voëltjie se mamma
2. Voëltjie het vir koei padda en eend raakgeloop
3. jy moet nie weer probeer vlieg nie sê mamma
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