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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies
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4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
maats hulle fiets skool niemand

KLANK
brug brak bril bros
snik snip snaaks snak

LEES

Eendag was daar ‘n klein eendjie wat altyd deur sy broers gespot 
is omdat hy ‘n bril moes dra. Hy was altyd baie hartseer en jy kon 
hom hoor snik omdat hy nie by hulle ingepas het nie. Hy het ‘droom 
gehad dat hy ook eendag oor die brug sal kan vlieg, al dra hy ‘n 
bril. Eendag het hy die nare boer en sy brak gesien, hulle wou die 
eende jag. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy broers dink hy is baie snaaks. “Hoe sal jy nou weet dat die boer 
en sy brak ons wil jag?” Die eendjie snik, “Ek het hulle van vêr af al 
gesien met my bril.” Sy boeties skrik groot en waggel na die brug 
toe. Daar sien hulle ook die nare boer en sy brak. Hulle kan nie glo 
dat hulle boetie met die bril so gou die gevaar gesien het nie. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: brug
Skryf ‘n vraagvraag met: snik



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

kreef kruip kreun kraan

LEES

Die krap en die kreef het saam in die see gewoon. Waar het die krap 
en die kreef gewoon.  Hulle het saam in die see gewoon. Die krap sê 
eendag vir kreef, “Ek hou nie meer van die seewater nie!”  Kreef is 
baie verbaas. Waar gaan krap dan bly?  “Jy kan nie op land bly nie. 
Jy moet in die see bly waar daar seewater is!” sê kreef. 

SKRYF

1. 1. Wie woon in die see?Wie woon in die see?
        ______ en ______ woon in die see.______ en ______ woon in die see.
2. 2. Wat het krap gaan soek?Wat het krap gaan soek?
       Hy het ‘n _____ gaan ______. Hy het ‘n _____ gaan ______.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kryt
Skryf ‘n vraagvraag met: krap

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
light sight fight night

right tight bright

LEES

Die ou man stap met ‘n stok om die boomstam. Hy stop elke nou en 
dan, want hy is oud en moeg. Hy gaan staan en staar na sy stoep. 
Wie is daar op die stoep? Dit lyk vir die ou man soos ‘n krap. Maar 
wat sal ‘n krap op sy stoep maak. Die krap is stout, want hy moet 
in die seewater wees. Hy loop stadig nader en sien dat krap onder 
die kraan sit. 

SKRYF

1. 1. Waarmee stap die ou man?Waarmee stap die ou man?
    Die ou man ___ met ‘n ___.    Die ou man ___ met ‘n ___.
2. 2. Hoe het die krap terug gekom by die strand?Hoe het die krap terug gekom by die strand?
    Die ou man het hom ___ met sy ___.    Die ou man het hom ___ met sy ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: stokstok
Skryf ‘n vraag met: stapstap 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

maats hulle fiets skool niemand

KLANK
krap kryt krom krag

stok stap stam stop

LEES

Kreef sien vir krap op die strand een aand. Hy stap nader en stop 
voor haar. Kreef 
kyk vir krap snaaks 
aan, want sy stap 
dan skeef. Hy 
wonder of hulle 
ooit maats kan 
wees? Kreef vra 
vir ma oor die 
nuwe maat van 
hom. Pa is kwaad 
en baie verstom. 
“Krewe stap 
reguit en krappe 
stap skeef, daarom 
kan julle nie maats 
wees nie!” Kreef is 
hartseer. Hy wens 
hy en krap kon 
maats wees. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.Waarom mag krap en kreef nie maats wees nie.
Kreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moetKreef se ______ en _____ wil nie hê hulle moet
______ wees nie.______ wees nie.

2. 2. Wat is die verskil tussen krap en kreef?Wat is die verskil tussen krap en kreef?
Krappe stap _____ en krewe stap ______.Krappe stap _____ en krewe stap ______.

3. 3. Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?Dink jy dat ‘n krap in kraanwater kan bly?
Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.Nee, ‘n ______ moet in die ______ bly.

4. 4. Waar het kreef vir krap gesien?Waar het kreef vir krap gesien?
Kreef het vir _______ een aand op die Kreef het vir _______ een aand op die 
______ gesien.______ gesien.

5. 5. Hoe kan krap en kreef maats word?Hoe kan krap en kreef maats word?
Hulle kan dalk ______ word as hulle ______ omHulle kan dalk ______ word as hulle ______ om
dieselfde te _______.dieselfde te _______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. oom jan stapmet sy stok in die bos
2. jy kan nie in kraanwater bly nie! sê kreef
3. kreef het ‘n ma pa en twee sussies



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
China fluister oefen stem bottel

KLANK
kreef kruip kreun kraan
stout stoep staan stoom

LEES

Tienkie is die mooiste fynste feëtjie in blommeland. Sy bly in 
die mooiste tuin met die mooiste blommetjies. Gewoonlik kruip 
sy weg onder die stoep, want sy is bang iemand staan op haar. 
Tienkie se pappa maak die verf aan wat elke Lente en Somer oor 
die blommetjies gestrooi word. Al die feëtjies en kabouters van 
Blommeland werk hard sodat wanneer die blommetjies oopgaan 
hulle in volle kleur is. Hulle werk gewoonlik in die nag, wanneer al die 
stout mensekinders vas aan die slaap is.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Wanneer die maan mooi vol op die tuin skyn, kruip die feëtjies en 
kabouters onder die stoep uit. Op, op, op klim hulle tot by die maan 
met hulle verfblikkies, om dan te lekker met die maan se strale af, 
af, af te gly tot onder by die blommetjies wat hulle moet verf. 
Tienkie gly te vining en val met ‘n slag op die grond. Sy kreun en 
snik, sy dink haar beentjie is gebreek. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: stoom
Skryf ‘n vraagvraag met: kraan



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan

swoeg sweet swaard sweef

LEES

Bye bly saam in ‘n swerm van ongeveer 20 000. Die swerm bestaan 
uit drie verskillende bye, die koningin, ‘n paar waterdraer bye en 
hoofsaaklik werker bye.  Die koningin is die middelpunt van die 
swerm en haar doel is om eiers te lê. Die eerste paar dae is al 
die larwes dieselfde en swoeg die werkerbye om die koningin by 
gelukkig te hou. Hulle sweet behoorlik in die warm korf.

SKRYF

1. 1. Watter tipes bye kry jy in een korf?Watter tipes bye kry jy in een korf?
    Daar is ______, ______ en die _____.    Daar is ______, ______ en die _____.
2. 2. Wat eet die koniging by?Wat eet die koniging by?
        Sy eet ______ jellie.Sy eet ______ jellie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: swak
Skryf ‘n vraagvraag met: swaard

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
smaak smeer smoor smal
smelt smeek smul smeul

LEES

Die koningin by smul aan die smaaklike jellie wat die werkers vir haar 
bring. Sy smeer dit op haar brood, gooi dit in haar tee en partykeer 
smelt sy dit in die pan en drink dit. Die werker bye smeek haar om 
asseblief minder te eet. Hulle is al flou gewerk. Die koningin by wil 
egter niks weet nie. Hoe meer jelie sy aan kan smul hoe beter is die 
larwes wat sy na kyk. 

SKRYF

1. 1. Wie bring die jellie na die koniging by toe?Wie bring die jellie na die koniging by toe?
    Die ___ bye bring die ___.    Die ___ bye bring die ___.
2. 2. Hoekom moet sy so baie jellie eet?Hoekom moet sy so baie jellie eet?
    Sodat sy ___ larwes kan ___.    Sodat sy ___ larwes kan ___.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: smaaksmaak
Skryf ‘n vraag met: smeulsmeul 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan
smaak smeer smoor smal

LEES

 Die waterdraers is die manlike geslag en het geen ander doel as om 
na ‘n nuwe koningin 
of ‘n koningin van ‘n 
ander swerm te 
kyk nie.  Hulle dra 
nie regtig water 
aan vir die swerm 
nie en kan eintlik 
nie eers swem nie. 
Die waterdraer 
doen letterlik geen 
werk nie en word 
selfs gevoer deur 
van die werkerbye.  
Hulle is ook die 
swak bye in 
die swerm.
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is die harde werkers in die swerm.Wie is die harde werkers in die swerm.
     Die ___ is die harde werkers in die ___.     Die ___ is die harde werkers in die ___.
2. 2. Kan die waterdraers swem?Kan die waterdraers swem?
     Nee, hulle kan ___ swem ___.     Nee, hulle kan ___ swem ___.
3. 3. Wat is die waterdraers se werk?Wat is die waterdraers se werk?
     Hulle moet na die ___ kyk.     Hulle moet na die ___ kyk.
4. 4. Hoe kry hulle kos?Hoe kry hulle kos?
     Die ___ gee vir hulle ook ___.     Die ___ gee vir hulle ook ___.
5. 5. Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?
     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. bye bly saam in ‘n swerm
2. wie kry die jellie vir die koniging
3. Ons is so moeg sê die werkers
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
China fluister oefen stem bottel

KLANK
kreef kruip kreun kraan
stout stoep staan stoom

LEES

Tienkie is die mooiste fynste feëtjie in blommeland. Sy bly in 
die mooiste tuin met die mooiste blommetjies. Gewoonlik kruip 
sy weg onder die stoep, want sy is bang iemand staan op haar. 
Tienkie se pappa maak die verf aan wat elke Lente en Somer oor 
die blommetjies gestrooi word. Al die feëtjies en kabouters van 
Blommeland werk hard sodat wanneer die blommetjies oopgaan 
hulle in volle kleur is. Hulle werk gewoonlik in die nag, wanneer al die 
stout mensekinders vas aan die slaap is.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Wanneer die maan mooi vol op die tuin skyn, kruip die feëtjies en 
kabouters onder die stoep uit. Op, op, op klim hulle tot by die maan 
met hulle verfblikkies, om dan te lekker met die maan se strale af, 
af, af te gly tot onder by die blommetjies wat hulle moet verf. 
Tienkie gly te vining en val met ‘n slag op die grond. Sy kreun en 
snik, sy dink haar beentjie is gebreek. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: stoom
Skryf ‘n vraagvraag met: kraan
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan

swoeg sweet swaard sweef

LEES

Bye bly saam in ‘n swerm van ongeveer 20 000. Die swerm bestaan 
uit drie verskillende bye, die koningin, ‘n paar waterdraer bye en 
hoofsaaklik werker bye.  Die koningin is die middelpunt van die 
swerm en haar doel is om eiers te lê. Die eerste paar dae is al 
die larwes dieselfde en swoeg die werkerbye om die koningin by 
gelukkig te hou. Hulle sweet behoorlik in die warm korf.

SKRYF

1. 1. Watter tipes bye kry jy in een korf?Watter tipes bye kry jy in een korf?
    Daar is ______, ______ en die _____.    Daar is ______, ______ en die _____.
2. 2. Wat eet die koniging by?Wat eet die koniging by?
        Sy eet ______ jellie.Sy eet ______ jellie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: swak
Skryf ‘n vraagvraag met: swaard

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
smaak smeer smoor smal
smelt smeek smul smeul

LEES

Die koningin by smul aan die smaaklike jellie wat die werkers vir haar 
bring. Sy smeer dit op haar brood, gooi dit in haar tee en partykeer 
smelt sy dit in die pan en drink dit. Die werker bye smeek haar om 
asseblief minder te eet. Hulle is al flou gewerk. Die koningin by wil 
egter niks weet nie. Hoe meer jelie sy aan kan smul hoe beter is die 
larwes wat sy na kyk. 

SKRYF

1. 1. Wie bring die jellie na die koniging by toe?Wie bring die jellie na die koniging by toe?
    Die ___ bye bring die ___.    Die ___ bye bring die ___.
2. 2. Hoekom moet sy so baie jellie eet?Hoekom moet sy so baie jellie eet?
    Sodat sy ___ larwes kan ___.    Sodat sy ___ larwes kan ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: smaaksmaak
Skryf ‘n vraag met: smeulsmeul 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan
smaak smeer smoor smal

LEES

 Die waterdraers is die manlike geslag en het geen ander doel as om 
na ‘n nuwe koningin 
of ‘n koningin van ‘n 
ander swerm te 
kyk nie.  Hulle dra 
nie regtig water 
aan vir die swerm 
nie en kan eintlik 
nie eers swem nie. 
Die waterdraer 
doen letterlik geen 
werk nie en word 
selfs gevoer deur 
van die werkerbye.  
Hulle is ook die 
swak bye in 
die swerm.
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is die harde werkers in die swerm.Wie is die harde werkers in die swerm.
     Die ___ is die harde werkers in die ___.     Die ___ is die harde werkers in die ___.
2. 2. Kan die waterdraers swem?Kan die waterdraers swem?
     Nee, hulle kan ___ swem ___.     Nee, hulle kan ___ swem ___.
3. 3. Wat is die waterdraers se werk?Wat is die waterdraers se werk?
     Hulle moet na die ___ kyk.     Hulle moet na die ___ kyk.
4. 4. Hoe kry hulle kos?Hoe kry hulle kos?
     Die ___ gee vir hulle ook ___.     Die ___ gee vir hulle ook ___.
5. 5. Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?
     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. bye bly saam in ‘n swerm
2. wie kry die jellie vir die koniging
3. Ons is so moeg sê die werkers



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
China fluister oefen stem bottel

KLANK
kreef kruip kreun kraan
stout stoep staan stoom

LEES

Tienkie is die mooiste fynste feëtjie in blommeland. Sy bly in 
die mooiste tuin met die mooiste blommetjies. Gewoonlik kruip 
sy weg onder die stoep, want sy is bang iemand staan op haar. 
Tienkie se pappa maak die verf aan wat elke Lente en Somer oor 
die blommetjies gestrooi word. Al die feëtjies en kabouters van 
Blommeland werk hard sodat wanneer die blommetjies oopgaan 
hulle in volle kleur is. Hulle werk gewoonlik in die nag, wanneer al die 
stout mensekinders vas aan die slaap is.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Wanneer die maan mooi vol op die tuin skyn, kruip die feëtjies en 
kabouters onder die stoep uit. Op, op, op klim hulle tot by die maan 
met hulle verfblikkies, om dan te lekker met die maan se strale af, 
af, af te gly tot onder by die blommetjies wat hulle moet verf. 
Tienkie gly te vining en val met ‘n slag op die grond. Sy kreun en 
snik, sy dink haar beentjie is gebreek. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: stoom
Skryf ‘n vraagvraag met: kraan
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan

swoeg sweet swaard sweef

LEES

Bye bly saam in ‘n swerm van ongeveer 20 000. Die swerm bestaan 
uit drie verskillende bye, die koningin, ‘n paar waterdraer bye en 
hoofsaaklik werker bye.  Die koningin is die middelpunt van die 
swerm en haar doel is om eiers te lê. Die eerste paar dae is al 
die larwes dieselfde en swoeg die werkerbye om die koningin by 
gelukkig te hou. Hulle sweet behoorlik in die warm korf.

SKRYF

1. 1. Watter tipes bye kry jy in een korf?Watter tipes bye kry jy in een korf?
    Daar is ______, ______ en die _____.    Daar is ______, ______ en die _____.
2. 2. Wat eet die koniging by?Wat eet die koniging by?
        Sy eet ______ jellie.Sy eet ______ jellie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: swak
Skryf ‘n vraagvraag met: swaard

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
smaak smeer smoor smal
smelt smeek smul smeul

LEES

Die koningin by smul aan die smaaklike jellie wat die werkers vir haar 
bring. Sy smeer dit op haar brood, gooi dit in haar tee en partykeer 
smelt sy dit in die pan en drink dit. Die werker bye smeek haar om 
asseblief minder te eet. Hulle is al flou gewerk. Die koningin by wil 
egter niks weet nie. Hoe meer jelie sy aan kan smul hoe beter is die 
larwes wat sy na kyk. 

SKRYF

1. 1. Wie bring die jellie na die koniging by toe?Wie bring die jellie na die koniging by toe?
    Die ___ bye bring die ___.    Die ___ bye bring die ___.
2. 2. Hoekom moet sy so baie jellie eet?Hoekom moet sy so baie jellie eet?
    Sodat sy ___ larwes kan ___.    Sodat sy ___ larwes kan ___.
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: smaaksmaak
Skryf ‘n vraag met: smeulsmeul 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan
smaak smeer smoor smal

LEES

 Die waterdraers is die manlike geslag en het geen ander doel as om 
na ‘n nuwe koningin 
of ‘n koningin van ‘n 
ander swerm te 
kyk nie.  Hulle dra 
nie regtig water 
aan vir die swerm 
nie en kan eintlik 
nie eers swem nie. 
Die waterdraer 
doen letterlik geen 
werk nie en word 
selfs gevoer deur 
van die werkerbye.  
Hulle is ook die 
swak bye in 
die swerm.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is die harde werkers in die swerm.Wie is die harde werkers in die swerm.
     Die ___ is die harde werkers in die ___.     Die ___ is die harde werkers in die ___.
2. 2. Kan die waterdraers swem?Kan die waterdraers swem?
     Nee, hulle kan ___ swem ___.     Nee, hulle kan ___ swem ___.
3. 3. Wat is die waterdraers se werk?Wat is die waterdraers se werk?
     Hulle moet na die ___ kyk.     Hulle moet na die ___ kyk.
4. 4. Hoe kry hulle kos?Hoe kry hulle kos?
     Die ___ gee vir hulle ook ___.     Die ___ gee vir hulle ook ___.
5. 5. Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?
     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. bye bly saam in ‘n swerm
2. wie kry die jellie vir die koniging
3. Ons is so moeg sê die werkers
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
China fluister oefen stem bottel

KLANK
kreef kruip kreun kraan
stout stoep staan stoom

LEES

Tienkie is die mooiste fynste feëtjie in blommeland. Sy bly in 
die mooiste tuin met die mooiste blommetjies. Gewoonlik kruip 
sy weg onder die stoep, want sy is bang iemand staan op haar. 
Tienkie se pappa maak die verf aan wat elke Lente en Somer oor 
die blommetjies gestrooi word. Al die feëtjies en kabouters van 
Blommeland werk hard sodat wanneer die blommetjies oopgaan 
hulle in volle kleur is. Hulle werk gewoonlik in die nag, wanneer al die 
stout mensekinders vas aan die slaap is.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Wanneer die maan mooi vol op die tuin skyn, kruip die feëtjies en 
kabouters onder die stoep uit. Op, op, op klim hulle tot by die maan 
met hulle verfblikkies, om dan te lekker met die maan se strale af, 
af, af te gly tot onder by die blommetjies wat hulle moet verf. 
Tienkie gly te vining en val met ‘n slag op die grond. Sy kreun en 
snik, sy dink haar beentjie is gebreek. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: stoom
Skryf ‘n vraagvraag met: kraan
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan

swoeg sweet swaard sweef

LEES

Bye bly saam in ‘n swerm van ongeveer 20 000. Die swerm bestaan 
uit drie verskillende bye, die koningin, ‘n paar waterdraer bye en 
hoofsaaklik werker bye.  Die koningin is die middelpunt van die 
swerm en haar doel is om eiers te lê. Die eerste paar dae is al 
die larwes dieselfde en swoeg die werkerbye om die koningin by 
gelukkig te hou. Hulle sweet behoorlik in die warm korf.

SKRYF

1. 1. Watter tipes bye kry jy in een korf?Watter tipes bye kry jy in een korf?
    Daar is ______, ______ en die _____.    Daar is ______, ______ en die _____.
2. 2. Wat eet die koniging by?Wat eet die koniging by?
        Sy eet ______ jellie.Sy eet ______ jellie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: swak
Skryf ‘n vraagvraag met: swaard

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel
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smaak smeer smoor smal
smelt smeek smul smeul

LEES

Die koningin by smul aan die smaaklike jellie wat die werkers vir haar 
bring. Sy smeer dit op haar brood, gooi dit in haar tee en partykeer 
smelt sy dit in die pan en drink dit. Die werker bye smeek haar om 
asseblief minder te eet. Hulle is al flou gewerk. Die koningin by wil 
egter niks weet nie. Hoe meer jelie sy aan kan smul hoe beter is die 
larwes wat sy na kyk. 

SKRYF

1. 1. Wie bring die jellie na die koniging by toe?Wie bring die jellie na die koniging by toe?
    Die ___ bye bring die ___.    Die ___ bye bring die ___.
2. 2. Hoekom moet sy so baie jellie eet?Hoekom moet sy so baie jellie eet?
    Sodat sy ___ larwes kan ___.    Sodat sy ___ larwes kan ___.
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smaak smeer smoor smal
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 Die waterdraers is die manlike geslag en het geen ander doel as om 
na ‘n nuwe koningin 
of ‘n koningin van ‘n 
ander swerm te 
kyk nie.  Hulle dra 
nie regtig water 
aan vir die swerm 
nie en kan eintlik 
nie eers swem nie. 
Die waterdraer 
doen letterlik geen 
werk nie en word 
selfs gevoer deur 
van die werkerbye.  
Hulle is ook die 
swak bye in 
die swerm.
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LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is die harde werkers in die swerm.Wie is die harde werkers in die swerm.
     Die ___ is die harde werkers in die ___.     Die ___ is die harde werkers in die ___.
2. 2. Kan die waterdraers swem?Kan die waterdraers swem?
     Nee, hulle kan ___ swem ___.     Nee, hulle kan ___ swem ___.
3. 3. Wat is die waterdraers se werk?Wat is die waterdraers se werk?
     Hulle moet na die ___ kyk.     Hulle moet na die ___ kyk.
4. 4. Hoe kry hulle kos?Hoe kry hulle kos?
     Die ___ gee vir hulle ook ___.     Die ___ gee vir hulle ook ___.
5. 5. Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?
     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. bye bly saam in ‘n swerm
2. wie kry die jellie vir die koniging
3. Ons is so moeg sê die werkers
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
China fluister oefen stem bottel

KLANK
kreef kruip kreun kraan
stout stoep staan stoom

LEES

Tienkie is die mooiste fynste feëtjie in blommeland. Sy bly in 
die mooiste tuin met die mooiste blommetjies. Gewoonlik kruip 
sy weg onder die stoep, want sy is bang iemand staan op haar. 
Tienkie se pappa maak die verf aan wat elke Lente en Somer oor 
die blommetjies gestrooi word. Al die feëtjies en kabouters van 
Blommeland werk hard sodat wanneer die blommetjies oopgaan 
hulle in volle kleur is. Hulle werk gewoonlik in die nag, wanneer al die 
stout mensekinders vas aan die slaap is.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Wanneer die maan mooi vol op die tuin skyn, kruip die feëtjies en 
kabouters onder die stoep uit. Op, op, op klim hulle tot by die maan 
met hulle verfblikkies, om dan te lekker met die maan se strale af, 
af, af te gly tot onder by die blommetjies wat hulle moet verf. 
Tienkie gly te vining en val met ‘n slag op die grond. Sy kreun en 
snik, sy dink haar beentjie is gebreek. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: stoom
Skryf ‘n vraagvraag met: kraan
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan

swoeg sweet swaard sweef

LEES

Bye bly saam in ‘n swerm van ongeveer 20 000. Die swerm bestaan 
uit drie verskillende bye, die koningin, ‘n paar waterdraer bye en 
hoofsaaklik werker bye.  Die koningin is die middelpunt van die 
swerm en haar doel is om eiers te lê. Die eerste paar dae is al 
die larwes dieselfde en swoeg die werkerbye om die koningin by 
gelukkig te hou. Hulle sweet behoorlik in die warm korf.

SKRYF

1. 1. Watter tipes bye kry jy in een korf?Watter tipes bye kry jy in een korf?
    Daar is ______, ______ en die _____.    Daar is ______, ______ en die _____.
2. 2. Wat eet die koniging by?Wat eet die koniging by?
        Sy eet ______ jellie.Sy eet ______ jellie.
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LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.
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KYK   
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HERHAAL
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smaak smeer smoor smal
smelt smeek smul smeul
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Die koningin by smul aan die smaaklike jellie wat die werkers vir haar 
bring. Sy smeer dit op haar brood, gooi dit in haar tee en partykeer 
smelt sy dit in die pan en drink dit. Die werker bye smeek haar om 
asseblief minder te eet. Hulle is al flou gewerk. Die koningin by wil 
egter niks weet nie. Hoe meer jelie sy aan kan smul hoe beter is die 
larwes wat sy na kyk. 

SKRYF

1. 1. Wie bring die jellie na die koniging by toe?Wie bring die jellie na die koniging by toe?
    Die ___ bye bring die ___.    Die ___ bye bring die ___.
2. 2. Hoekom moet sy so baie jellie eet?Hoekom moet sy so baie jellie eet?
    Sodat sy ___ larwes kan ___.    Sodat sy ___ larwes kan ___.
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Die waterdraer 
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selfs gevoer deur 
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Skryf ‘n sin met: smaaksmaak
Skryf ‘n vraag met: smeulsmeul 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan
smaak smeer smoor smal

LEES

 Die waterdraers is die manlike geslag en het geen ander doel as om 
na ‘n nuwe koningin 
of ‘n koningin van ‘n 
ander swerm te 
kyk nie.  Hulle dra 
nie regtig water 
aan vir die swerm 
nie en kan eintlik 
nie eers swem nie. 
Die waterdraer 
doen letterlik geen 
werk nie en word 
selfs gevoer deur 
van die werkerbye.  
Hulle is ook die 
swak bye in 
die swerm.
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1. 1. Wie is die harde werkers in die swerm.Wie is die harde werkers in die swerm.
     Die ___ is die harde werkers in die ___.     Die ___ is die harde werkers in die ___.
2. 2. Kan die waterdraers swem?Kan die waterdraers swem?
     Nee, hulle kan ___ swem ___.     Nee, hulle kan ___ swem ___.
3. 3. Wat is die waterdraers se werk?Wat is die waterdraers se werk?
     Hulle moet na die ___ kyk.     Hulle moet na die ___ kyk.
4. 4. Hoe kry hulle kos?Hoe kry hulle kos?
     Die ___ gee vir hulle ook ___.     Die ___ gee vir hulle ook ___.
5. 5. Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?
     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. bye bly saam in ‘n swerm
2. wie kry die jellie vir die koniging
3. Ons is so moeg sê die werkers
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 3 TERMYN 2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
China fluister oefen stem bottel

KLANK
kreef kruip kreun kraan
stout stoep staan stoom

LEES

Tienkie is die mooiste fynste feëtjie in blommeland. Sy bly in 
die mooiste tuin met die mooiste blommetjies. Gewoonlik kruip 
sy weg onder die stoep, want sy is bang iemand staan op haar. 
Tienkie se pappa maak die verf aan wat elke Lente en Somer oor 
die blommetjies gestrooi word. Al die feëtjies en kabouters van 
Blommeland werk hard sodat wanneer die blommetjies oopgaan 
hulle in volle kleur is. Hulle werk gewoonlik in die nag, wanneer al die 
stout mensekinders vas aan die slaap is.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Wanneer die maan mooi vol op die tuin skyn, kruip die feëtjies en 
kabouters onder die stoep uit. Op, op, op klim hulle tot by die maan 
met hulle verfblikkies, om dan te lekker met die maan se strale af, 
af, af te gly tot onder by die blommetjies wat hulle moet verf. 
Tienkie gly te vining en val met ‘n slag op die grond. Sy kreun en 
snik, sy dink haar beentjie is gebreek. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: stoom
Skryf ‘n vraagvraag met: kraan
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan

swoeg sweet swaard sweef

LEES

Bye bly saam in ‘n swerm van ongeveer 20 000. Die swerm bestaan 
uit drie verskillende bye, die koningin, ‘n paar waterdraer bye en 
hoofsaaklik werker bye.  Die koningin is die middelpunt van die 
swerm en haar doel is om eiers te lê. Die eerste paar dae is al 
die larwes dieselfde en swoeg die werkerbye om die koningin by 
gelukkig te hou. Hulle sweet behoorlik in die warm korf.

SKRYF

1. 1. Watter tipes bye kry jy in een korf?Watter tipes bye kry jy in een korf?
    Daar is ______, ______ en die _____.    Daar is ______, ______ en die _____.
2. 2. Wat eet die koniging by?Wat eet die koniging by?
        Sy eet ______ jellie.Sy eet ______ jellie.
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bring. Sy smeer dit op haar brood, gooi dit in haar tee en partykeer 
smelt sy dit in die pan en drink dit. Die werker bye smeek haar om 
asseblief minder te eet. Hulle is al flou gewerk. Die koningin by wil 
egter niks weet nie. Hoe meer jelie sy aan kan smul hoe beter is die 
larwes wat sy na kyk. 
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    Die ___ bye bring die ___.    Die ___ bye bring die ___.
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smelt sy dit in die pan en drink dit. Die werker bye smeek haar om 
asseblief minder te eet. Hulle is al flou gewerk. Die koningin by wil 
egter niks weet nie. Hoe meer jelie sy aan kan smul hoe beter is die 
larwes wat sy na kyk. 

SKRYF

1. 1. Wie bring die jellie na die koniging by toe?Wie bring die jellie na die koniging by toe?
    Die ___ bye bring die ___.    Die ___ bye bring die ___.
2. 2. Hoekom moet sy so baie jellie eet?Hoekom moet sy so baie jellie eet?
    Sodat sy ___ larwes kan ___.    Sodat sy ___ larwes kan ___.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: smaaksmaak
Skryf ‘n vraag met: smeulsmeul 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan
smaak smeer smoor smal

LEES

 Die waterdraers is die manlike geslag en het geen ander doel as om 
na ‘n nuwe koningin 
of ‘n koningin van ‘n 
ander swerm te 
kyk nie.  Hulle dra 
nie regtig water 
aan vir die swerm 
nie en kan eintlik 
nie eers swem nie. 
Die waterdraer 
doen letterlik geen 
werk nie en word 
selfs gevoer deur 
van die werkerbye.  
Hulle is ook die 
swak bye in 
die swerm.
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1. 1. Wie is die harde werkers in die swerm.Wie is die harde werkers in die swerm.
     Die ___ is die harde werkers in die ___.     Die ___ is die harde werkers in die ___.
2. 2. Kan die waterdraers swem?Kan die waterdraers swem?
     Nee, hulle kan ___ swem ___.     Nee, hulle kan ___ swem ___.
3. 3. Wat is die waterdraers se werk?Wat is die waterdraers se werk?
     Hulle moet na die ___ kyk.     Hulle moet na die ___ kyk.
4. 4. Hoe kry hulle kos?Hoe kry hulle kos?
     Die ___ gee vir hulle ook ___.     Die ___ gee vir hulle ook ___.
5. 5. Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?
     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. bye bly saam in ‘n swerm
2. wie kry die jellie vir die koniging
3. Ons is so moeg sê die werkers
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 3 TERMYN 2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
China fluister oefen stem bottel

KLANK
kreef kruip kreun kraan
stout stoep staan stoom

LEES

Tienkie is die mooiste fynste feëtjie in blommeland. Sy bly in 
die mooiste tuin met die mooiste blommetjies. Gewoonlik kruip 
sy weg onder die stoep, want sy is bang iemand staan op haar. 
Tienkie se pappa maak die verf aan wat elke Lente en Somer oor 
die blommetjies gestrooi word. Al die feëtjies en kabouters van 
Blommeland werk hard sodat wanneer die blommetjies oopgaan 
hulle in volle kleur is. Hulle werk gewoonlik in die nag, wanneer al die 
stout mensekinders vas aan die slaap is.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Wanneer die maan mooi vol op die tuin skyn, kruip die feëtjies en 
kabouters onder die stoep uit. Op, op, op klim hulle tot by die maan 
met hulle verfblikkies, om dan te lekker met die maan se strale af, 
af, af te gly tot onder by die blommetjies wat hulle moet verf. 
Tienkie gly te vining en val met ‘n slag op die grond. Sy kreun en 
snik, sy dink haar beentjie is gebreek. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: stoom
Skryf ‘n vraagvraag met: kraan
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die larwes dieselfde en swoeg die werkerbye om die koningin by 
gelukkig te hou. Hulle sweet behoorlik in die warm korf.
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2. 2. Wat eet die koniging by?Wat eet die koniging by?
        Sy eet ______ jellie.Sy eet ______ jellie.
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1. 1. Watter tipes bye kry jy in een korf?Watter tipes bye kry jy in een korf?
    Daar is ______, ______ en die _____.    Daar is ______, ______ en die _____.
2. 2. Wat eet die koniging by?Wat eet die koniging by?
        Sy eet ______ jellie.Sy eet ______ jellie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: swak
Skryf ‘n vraagvraag met: swaard

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
smaak smeer smoor smal
smelt smeek smul smeul

LEES

Die koningin by smul aan die smaaklike jellie wat die werkers vir haar 
bring. Sy smeer dit op haar brood, gooi dit in haar tee en partykeer 
smelt sy dit in die pan en drink dit. Die werker bye smeek haar om 
asseblief minder te eet. Hulle is al flou gewerk. Die koningin by wil 
egter niks weet nie. Hoe meer jelie sy aan kan smul hoe beter is die 
larwes wat sy na kyk. 

SKRYF

1. 1. Wie bring die jellie na die koniging by toe?Wie bring die jellie na die koniging by toe?
    Die ___ bye bring die ___.    Die ___ bye bring die ___.
2. 2. Hoekom moet sy so baie jellie eet?Hoekom moet sy so baie jellie eet?
    Sodat sy ___ larwes kan ___.    Sodat sy ___ larwes kan ___.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: smaaksmaak
Skryf ‘n vraag met: smeulsmeul 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan
smaak smeer smoor smal

LEES

 Die waterdraers is die manlike geslag en het geen ander doel as om 
na ‘n nuwe koningin 
of ‘n koningin van ‘n 
ander swerm te 
kyk nie.  Hulle dra 
nie regtig water 
aan vir die swerm 
nie en kan eintlik 
nie eers swem nie. 
Die waterdraer 
doen letterlik geen 
werk nie en word 
selfs gevoer deur 
van die werkerbye.  
Hulle is ook die 
swak bye in 
die swerm.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is die harde werkers in die swerm.Wie is die harde werkers in die swerm.
     Die ___ is die harde werkers in die ___.     Die ___ is die harde werkers in die ___.
2. 2. Kan die waterdraers swem?Kan die waterdraers swem?
     Nee, hulle kan ___ swem ___.     Nee, hulle kan ___ swem ___.
3. 3. Wat is die waterdraers se werk?Wat is die waterdraers se werk?
     Hulle moet na die ___ kyk.     Hulle moet na die ___ kyk.
4. 4. Hoe kry hulle kos?Hoe kry hulle kos?
     Die ___ gee vir hulle ook ___.     Die ___ gee vir hulle ook ___.
5. 5. Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?
     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. bye bly saam in ‘n swerm
2. wie kry die jellie vir die koniging
3. Ons is so moeg sê die werkers



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
China fluister oefen stem bottel

KLANK
kreef kruip kreun kraan
stout stoep staan stoom

LEES

Tienkie is die mooiste fynste feëtjie in blommeland. Sy bly in 
die mooiste tuin met die mooiste blommetjies. Gewoonlik kruip 
sy weg onder die stoep, want sy is bang iemand staan op haar. 
Tienkie se pappa maak die verf aan wat elke Lente en Somer oor 
die blommetjies gestrooi word. Al die feëtjies en kabouters van 
Blommeland werk hard sodat wanneer die blommetjies oopgaan 
hulle in volle kleur is. Hulle werk gewoonlik in die nag, wanneer al die 
stout mensekinders vas aan die slaap is.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Wanneer die maan mooi vol op die tuin skyn, kruip die feëtjies en 
kabouters onder die stoep uit. Op, op, op klim hulle tot by die maan 
met hulle verfblikkies, om dan te lekker met die maan se strale af, 
af, af te gly tot onder by die blommetjies wat hulle moet verf. 
Tienkie gly te vining en val met ‘n slag op die grond. Sy kreun en 
snik, sy dink haar beentjie is gebreek. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: stoom
Skryf ‘n vraagvraag met: kraan



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan

swoeg sweet swaard sweef

LEES

Bye bly saam in ‘n swerm van ongeveer 20 000. Die swerm bestaan 
uit drie verskillende bye, die koningin, ‘n paar waterdraer bye en 
hoofsaaklik werker bye.  Die koningin is die middelpunt van die 
swerm en haar doel is om eiers te lê. Die eerste paar dae is al 
die larwes dieselfde en swoeg die werkerbye om die koningin by 
gelukkig te hou. Hulle sweet behoorlik in die warm korf.

SKRYF

1. 1. Watter tipes bye kry jy in een korf?Watter tipes bye kry jy in een korf?
    Daar is ______, ______ en die _____.    Daar is ______, ______ en die _____.
2. 2. Wat eet die koniging by?Wat eet die koniging by?
        Sy eet ______ jellie.Sy eet ______ jellie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: swak
Skryf ‘n vraagvraag met: swaard

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
smaak smeer smoor smal
smelt smeek smul smeul

LEES

Die koningin by smul aan die smaaklike jellie wat die werkers vir haar 
bring. Sy smeer dit op haar brood, gooi dit in haar tee en partykeer 
smelt sy dit in die pan en drink dit. Die werker bye smeek haar om 
asseblief minder te eet. Hulle is al flou gewerk. Die koningin by wil 
egter niks weet nie. Hoe meer jelie sy aan kan smul hoe beter is die 
larwes wat sy na kyk. 

SKRYF

1. 1. Wie bring die jellie na die koniging by toe?Wie bring die jellie na die koniging by toe?
    Die ___ bye bring die ___.    Die ___ bye bring die ___.
2. 2. Hoekom moet sy so baie jellie eet?Hoekom moet sy so baie jellie eet?
    Sodat sy ___ larwes kan ___.    Sodat sy ___ larwes kan ___.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: smaaksmaak
Skryf ‘n vraag met: smeulsmeul 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

China fluister oefen stem bottel

KLANK
swak swerm swem swaan
smaak smeer smoor smal

LEES

 Die waterdraers is die manlike geslag en het geen ander doel as om 
na ‘n nuwe koningin 
of ‘n koningin van ‘n 
ander swerm te 
kyk nie.  Hulle dra 
nie regtig water 
aan vir die swerm 
nie en kan eintlik 
nie eers swem nie. 
Die waterdraer 
doen letterlik geen 
werk nie en word 
selfs gevoer deur 
van die werkerbye.  
Hulle is ook die 
swak bye in 
die swerm.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is die harde werkers in die swerm.Wie is die harde werkers in die swerm.
     Die ___ is die harde werkers in die ___.     Die ___ is die harde werkers in die ___.
2. 2. Kan die waterdraers swem?Kan die waterdraers swem?
     Nee, hulle kan ___ swem ___.     Nee, hulle kan ___ swem ___.
3. 3. Wat is die waterdraers se werk?Wat is die waterdraers se werk?
     Hulle moet na die ___ kyk.     Hulle moet na die ___ kyk.
4. 4. Hoe kry hulle kos?Hoe kry hulle kos?
     Die ___ gee vir hulle ook ___.     Die ___ gee vir hulle ook ___.
5. 5. Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?Is die waterdraers lui of fluks? Hoekom sê jy so?
     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.     Hulle is ___, want hulle doen ___ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. bye bly saam in ‘n swerm
2. wie kry die jellie vir die koniging
3. Ons is so moeg sê die werkers



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
swoeg sweet sward sweef
smelt smeek smul smeul

LEES

Die maats ry elkeen op sy nuwe fiets. Die sweet tap hulle af, maar 
hulle ry te lekker. Hulle gaan skool toe en na skool gaan hulle in die bos ry 
met hulle fietse. Thabo sal sy ma moet smeek, want sy wil hê hy moet 
eerder leer as om in die bos te gaan fiets ry. Miskien sal hy eers huis toe 
gaan en gaan smul aan haar lekker warm brood en dan gaan fiets ry.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Al Bheki se maats het fietse gehad. Bheki moes alleen skool toe loop, 
want al sy maats het per fiets skool toe gery. Bheki het na skool ook 
alleen op die speelgrond gespeel, want al sy maats het op hulle fietse 
gaan ry. “Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad!” het Bheki  gedink, toe hy 
sy maats sien verby ry. Bheki smeek en smeek elke dag sy ouers, maar 
hulle het altyd nee gesê. “Ons het nie genoeg geld om sommer net vir 
jou ‘n fiets te kan  koop nie,” het sy ma gesê. “Miskien eendag?” het 
sy pa gesê.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: swerm
Skryf ‘n vraagvraag met: smelt



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skyn skoen
skeer skuim skiet skaam

LEES

Op sy 8ste verjaardag, het Bheki na die onderste verdieping gegaan, 
daar het hy ‘n helderrooi fiets gesien! “O dankie, Mamma! Dankie, Pappa!” 
het Bheki geskreeu. Bheki het sy nuwe fiets buitentoe geneem. Hy het 
opgewonde op sy fiets gespring. Hy het sy voete op die pedale gesit 
en probeer trap, maar die fiets het omgeval. Bheki het weer en weer 
probeer, maar elke keer het die fiets omgeval

SKRYF

1. 1. Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?Hoe oud was Bheki toe hy sy fiets gekry het?
    Bheki was _____ _____ oud.    Bheki was _____ _____ oud.
2. 2. Hoekom het die fiets bly omval?Hoekom het die fiets bly omval?
    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.    Bheki het ____ ____ geweet hoe om te ____ nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: skaap
Skryf ‘n vraagvraag met: skip

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
speel spek spuit span
spoeg spook spot spat

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat hy nie weet hoe om fiets te ry nie! “Wat sal my 
maats van my dink as hulle weet ek spook so om fiets ry nie?” het Bheki 
gewonder. Hy het besluit dat hy vir niemand sou sê nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed fiets kon ry en dat hulle nie meer meet hom wou 
speel nie. Miskien omdat hy nie ‘n fiets gehad het nie. Dink jy ook hulle 
sou hom spot?

SKRYF

1. 1. Waavoor is Bheki bang?Waavoor is Bheki bang?
    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.    Dat sy ___ sal agterkom hy kan ___ fiets ry ___.
2. 2. Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?Vir wie gaan Bheki sê van sy probleem?
    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.    Bheki het besluit om vir ___ te sê van die probleem nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sin met: speelspeel
Skryf ‘n vraag met: spekspek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

siek roosterbrood kombuis honger warm

KLANK
skaap skip skop skoen

speel spek spuit span

LEES

Bheki het vinnig sy fiets binnetoe gestoot. Hy wou nie hê sy maats moes 
verby ry en sien dat 
hy nie weet hoe om 
fiets te ry nie! “Wat 
sal my maats van 
my dink as hulle 
weet ek spook so om 
fiets ry nie?” het 
Bheki gewonder. Hy 
het besluit dat hy 
vir niemand sou sê 
nie. Ek dink dat al 
Bheki se maats goed 
fiets kon ry en dat 
hulle nie meer meet 
hom wou speel nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Bheki skaam?Hoekom voel Bheki skaam?
     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.     Sy maats laat fietsry so ___ lyk.
2. 2. Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?Is daar iets anders waarmee Bheki beter is as sy maats?
     Ja, hy speel in die ___ ___.     Ja, hy speel in die ___ ___.
3. 3. Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?Het dit hom lank gevat om te leer sokker speel?
     Nee, hy het ___ ____.     Nee, hy het ___ ____.
4. 4. Wie is sy beste maat?Wie is sy beste maat?
     ___ is sy beste maat.     ___ is sy beste maat.
5. 5. Wat gaan Vusi vir Bheki leer?Wat gaan Vusi vir Bheki leer?
     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___     Vusi gaan hom leer om ___ ___ ___

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. al bheki se maats het fietse gehad
2. bheki moes alleen skool toe loop want sy al vriende het 

fietse gehad
3. Ek wens ek het ook ‘n fiets gehad! het Bheki  gedink. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
skoen skeer skuim skiet
spoel spog spook spat

LEES

Lank gelede in China, het daar ‘n jong boogskutter met die naam 
Li Jie gewoon. Hy was deur die land bekend dat hy so goed met ‘n 
pyl kon skiet. Elke keer as hy in die straat gestap het, het hy mense 
hoor fluister. “Daar is niemand beter nie!” het die mans gefluister. 
“Ons het nog nooit so iets gesien nie!” het die vrouens gefluister. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eendag was hy besig om te oefen. Hy moes oefen  om teikens te 
skiet. ‘n Skare het bymekaar gekom om na Li Jie te kyk. Toe hy 
sy boog opgetel het, het hy ‘n gefluister gehoor. “Daar is niemand 
beter nie!” het die mans gefluister. “Ons het nog nooit sulke talent 
gesien nie!” het die vrouens gefluister. Li Jie het gedink hy is net die 
beste. Hy het begin spog dat niemand beter as hy is nie.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: skeer
Skryf ‘n vraagvraag met: spoel
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plas plek plak
plooi plaas pluk prys

LEES

Ek wil ‘n plan maak om China toe te gaan. Ek weet die prys van die 
kaartjies is duur, maar ek wil graag gaan sien hoe Li Jie oefen. Die 
plek waar hy bly is naby my nefie se skool en ek sal sommer by hulle 
bly. Terwyl ek in China is sal ek van die kersiebloeisels pluk vir geluk. 
Die Chinese dink die blomme bring geluk. Ek sal iets pak om te eet 
en ‘n bottle water, want ek dink die dag kan lank raak. 

SKRYF

1. 1. Wie is die bekende boogskutter?Wie is die bekende boogskutter?
     ___ ___ is die bekende boogskutter.     ___ ___ is die bekende boogskutter.
2. 2. Waar kom hy vandaam?Waar kom hy vandaam?
     Hy woon in ___.     Hy woon in ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: plan
Skryf ‘n vraagvraag met: plek

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
vlooi vlak vlieg vlerk
vloot vlam vleis vlek

LEES

Een dag, lank gelede, het al die voëls bymekaar gekom en ‘n 
vergadering gehou. Hulle wou ‘n koning hê, net soos die mense en die 
diere. Die vraag was watter voël sou hulle kies om hulle koning te 
wees? Hulle sal moet stem vir koning.  “Dit moet Arend wees,” sê 
die een. “Hy is so sterk en vlieg so hoog!” “Nee, hy het geen kroon 
nie en wanneer hy roep, klink hy te hartseer,” sê ‘n ander. 

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n vergadering gehou?Wie het ‘n vergadering gehou?
    Die ___ het ___ gehou.    Die ___ het ___ gehou.
2. 2. Hoekom het hulle ‘n vergadering gehou?Hoekom het hulle ‘n vergadering gehou?
    Hulle wou ‘n ___ kies.    Hulle wou ‘n ___ kies.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: vlooivlooi
Skryf ‘n vraagvraag met: vlakvlak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plak plas plek
vlooi vlak vlieg vlerk

LEES

 “Ek dink EK moet koning wees,” stel Pou trots voor. Die ander 
voëls skud net 
hulle koppe. “Jy 
kan nie vlieg nie 
en jou een vlerk 
lyk snaaks. “Ek 
het die grootste 
oë van alle voëls 
en dus moet ek 
koning wees,” 
pleit Uil.”Nee Uil. 
Nie jy nie,” skree 
die voëls. “Jy 
slaap wanneer die 
son skyn en selfs 
vlooi kruip by jou 
verby in die dag. 
En so het hulle 
met ‘n gekwetter voortgestry en nie juis gevorder nie. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom kan Arend nie koning wees nie?Hoekom kan Arend nie koning wees nie?
     Hy het nie ‘n ___ nie en sy roep is ___.     Hy het nie ‘n ___ nie en sy roep is ___.
2. 2. Wat is die  grootste voëls?Wat is die  grootste voëls?
     ___ is die grootste voël.     ___ is die grootste voël.
3. 3. Dink jy uil sal ‘n goeie koning maak?Dink jy uil sal ‘n goeie koning maak?
     Nee, hy het ___ in die ___.     Nee, hy het ___ in die ___.
4. 4. Watter geluid maak die voëls?Watter geluid maak die voëls?
     Die voëls ___.     Die voëls ___.
5. 5. Hoe gaan hulle bepaal wie moet koning wees?Hoe gaan hulle bepaal wie moet koning wees?
     Hulle gaan kyk wie die ____ ___ ___.     Hulle gaan kyk wie die ____ ___ ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek dink ek moet koning wees roep arend
2. wie steek sy kop in die sand
3. uil se oë is groot hy slaap in die dag en vlooi kruip by 

hom verby. 
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skoen skeer skuim skiet
spoel spog spook spat
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Li Jie gewoon. Hy was deur die land bekend dat hy so goed met ‘n 
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vergadering gehou. Hulle wou ‘n koning hê, net soos die mense en die 
diere. Die vraag was watter voël sou hulle kies om hulle koning te 
wees? Hulle sal moet stem vir koning.  “Dit moet Arend wees,” sê 
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en jou een vlerk 
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en dus moet ek 
koning wees,” 
pleit Uil.”Nee Uil. 
Nie jy nie,” skree 
die voëls. “Jy 
slaap wanneer die 
son skyn en selfs 
vlooi kruip by jou 
verby in die dag. 
En so het hulle 
met ‘n gekwetter voortgestry en nie juis gevorder nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom kan Arend nie koning wees nie?Hoekom kan Arend nie koning wees nie?
     Hy het nie ‘n ___ nie en sy roep is ___.     Hy het nie ‘n ___ nie en sy roep is ___.
2. 2. Wat is die  grootste voëls?Wat is die  grootste voëls?
     ___ is die grootste voël.     ___ is die grootste voël.
3. 3. Dink jy uil sal ‘n goeie koning maak?Dink jy uil sal ‘n goeie koning maak?
     Nee, hy het ___ in die ___.     Nee, hy het ___ in die ___.
4. 4. Watter geluid maak die voëls?Watter geluid maak die voëls?
     Die voëls ___.     Die voëls ___.
5. 5. Hoe gaan hulle bepaal wie moet koning wees?Hoe gaan hulle bepaal wie moet koning wees?
     Hulle gaan kyk wie die ____ ___ ___.     Hulle gaan kyk wie die ____ ___ ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek dink ek moet koning wees roep arend
2. wie steek sy kop in die sand
3. uil se oë is groot hy slaap in die dag en vlooi kruip by 

hom verby. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
skoen skeer skuim skiet
spoel spog spook spat

LEES

Lank gelede in China, het daar ‘n jong boogskutter met die naam 
Li Jie gewoon. Hy was deur die land bekend dat hy so goed met ‘n 
pyl kon skiet. Elke keer as hy in die straat gestap het, het hy mense 
hoor fluister. “Daar is niemand beter nie!” het die mans gefluister. 
“Ons het nog nooit so iets gesien nie!” het die vrouens gefluister. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eendag was hy besig om te oefen. Hy moes oefen  om teikens te 
skiet. ‘n Skare het bymekaar gekom om na Li Jie te kyk. Toe hy 
sy boog opgetel het, het hy ‘n gefluister gehoor. “Daar is niemand 
beter nie!” het die mans gefluister. “Ons het nog nooit sulke talent 
gesien nie!” het die vrouens gefluister. Li Jie het gedink hy is net die 
beste. Hy het begin spog dat niemand beter as hy is nie.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: skeer
Skryf ‘n vraagvraag met: spoel



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plas plek plak
plooi plaas pluk prys

LEES

Ek wil ‘n plan maak om China toe te gaan. Ek weet die prys van die 
kaartjies is duur, maar ek wil graag gaan sien hoe Li Jie oefen. Die 
plek waar hy bly is naby my nefie se skool en ek sal sommer by hulle 
bly. Terwyl ek in China is sal ek van die kersiebloeisels pluk vir geluk. 
Die Chinese dink die blomme bring geluk. Ek sal iets pak om te eet 
en ‘n bottle water, want ek dink die dag kan lank raak. 

SKRYF

1. 1. Wie is die bekende boogskutter?Wie is die bekende boogskutter?
     ___ ___ is die bekende boogskutter.     ___ ___ is die bekende boogskutter.
2. 2. Waar kom hy vandaam?Waar kom hy vandaam?
     Hy woon in ___.     Hy woon in ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: plan
Skryf ‘n vraagvraag met: plek

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
vlooi vlak vlieg vlerk
vloot vlam vleis vlek

LEES

Een dag, lank gelede, het al die voëls bymekaar gekom en ‘n 
vergadering gehou. Hulle wou ‘n koning hê, net soos die mense en die 
diere. Die vraag was watter voël sou hulle kies om hulle koning te 
wees? Hulle sal moet stem vir koning.  “Dit moet Arend wees,” sê 
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LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek dink ek moet koning wees roep arend
2. wie steek sy kop in die sand
3. uil se oë is groot hy slaap in die dag en vlooi kruip by 

hom verby. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
skoen skeer skuim skiet
spoel spog spook spat

LEES

Lank gelede in China, het daar ‘n jong boogskutter met die naam 
Li Jie gewoon. Hy was deur die land bekend dat hy so goed met ‘n 
pyl kon skiet. Elke keer as hy in die straat gestap het, het hy mense 
hoor fluister. “Daar is niemand beter nie!” het die mans gefluister. 
“Ons het nog nooit so iets gesien nie!” het die vrouens gefluister. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eendag was hy besig om te oefen. Hy moes oefen  om teikens te 
skiet. ‘n Skare het bymekaar gekom om na Li Jie te kyk. Toe hy 
sy boog opgetel het, het hy ‘n gefluister gehoor. “Daar is niemand 
beter nie!” het die mans gefluister. “Ons het nog nooit sulke talent 
gesien nie!” het die vrouens gefluister. Li Jie het gedink hy is net die 
beste. Hy het begin spog dat niemand beter as hy is nie.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: skeer
Skryf ‘n vraagvraag met: spoel



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plas plek plak
plooi plaas pluk prys

LEES

Ek wil ‘n plan maak om China toe te gaan. Ek weet die prys van die 
kaartjies is duur, maar ek wil graag gaan sien hoe Li Jie oefen. Die 
plek waar hy bly is naby my nefie se skool en ek sal sommer by hulle 
bly. Terwyl ek in China is sal ek van die kersiebloeisels pluk vir geluk. 
Die Chinese dink die blomme bring geluk. Ek sal iets pak om te eet 
en ‘n bottle water, want ek dink die dag kan lank raak. 

SKRYF

1. 1. Wie is die bekende boogskutter?Wie is die bekende boogskutter?
     ___ ___ is die bekende boogskutter.     ___ ___ is die bekende boogskutter.
2. 2. Waar kom hy vandaam?Waar kom hy vandaam?
     Hy woon in ___.     Hy woon in ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: plan
Skryf ‘n vraagvraag met: plek

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
vlooi vlak vlieg vlerk
vloot vlam vleis vlek

LEES

Een dag, lank gelede, het al die voëls bymekaar gekom en ‘n 
vergadering gehou. Hulle wou ‘n koning hê, net soos die mense en die 
diere. Die vraag was watter voël sou hulle kies om hulle koning te 
wees? Hulle sal moet stem vir koning.  “Dit moet Arend wees,” sê 
die een. “Hy is so sterk en vlieg so hoog!” “Nee, hy het geen kroon 
nie en wanneer hy roep, klink hy te hartseer,” sê ‘n ander. 

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n vergadering gehou?Wie het ‘n vergadering gehou?
    Die ___ het ___ gehou.    Die ___ het ___ gehou.
2. 2. Hoekom het hulle ‘n vergadering gehou?Hoekom het hulle ‘n vergadering gehou?
    Hulle wou ‘n ___ kies.    Hulle wou ‘n ___ kies.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.
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Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: vlooivlooi
Skryf ‘n vraagvraag met: vlakvlak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plak plas plek
vlooi vlak vlieg vlerk

LEES

 “Ek dink EK moet koning wees,” stel Pou trots voor. Die ander 
voëls skud net 
hulle koppe. “Jy 
kan nie vlieg nie 
en jou een vlerk 
lyk snaaks. “Ek 
het die grootste 
oë van alle voëls 
en dus moet ek 
koning wees,” 
pleit Uil.”Nee Uil. 
Nie jy nie,” skree 
die voëls. “Jy 
slaap wanneer die 
son skyn en selfs 
vlooi kruip by jou 
verby in die dag. 
En so het hulle 
met ‘n gekwetter voortgestry en nie juis gevorder nie. 
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WRITE
Skryf ‘n sinsin met: skeer
Skryf ‘n vraagvraag met: spoel



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plas plek plak
plooi plaas pluk prys

LEES

Ek wil ‘n plan maak om China toe te gaan. Ek weet die prys van die 
kaartjies is duur, maar ek wil graag gaan sien hoe Li Jie oefen. Die 
plek waar hy bly is naby my nefie se skool en ek sal sommer by hulle 
bly. Terwyl ek in China is sal ek van die kersiebloeisels pluk vir geluk. 
Die Chinese dink die blomme bring geluk. Ek sal iets pak om te eet 
en ‘n bottle water, want ek dink die dag kan lank raak. 

SKRYF

1. 1. Wie is die bekende boogskutter?Wie is die bekende boogskutter?
     ___ ___ is die bekende boogskutter.     ___ ___ is die bekende boogskutter.
2. 2. Waar kom hy vandaam?Waar kom hy vandaam?
     Hy woon in ___.     Hy woon in ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: plan
Skryf ‘n vraagvraag met: plek

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
vlooi vlak vlieg vlerk
vloot vlam vleis vlek

LEES
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vergadering gehou. Hulle wou ‘n koning hê, net soos die mense en die 
diere. Die vraag was watter voël sou hulle kies om hulle koning te 
wees? Hulle sal moet stem vir koning.  “Dit moet Arend wees,” sê 
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die voëls. “Jy 
slaap wanneer die 
son skyn en selfs 
vlooi kruip by jou 
verby in die dag. 
En so het hulle 
met ‘n gekwetter voortgestry en nie juis gevorder nie. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom kan Arend nie koning wees nie?Hoekom kan Arend nie koning wees nie?
     Hy het nie ‘n ___ nie en sy roep is ___.     Hy het nie ‘n ___ nie en sy roep is ___.
2. 2. Wat is die  grootste voëls?Wat is die  grootste voëls?
     ___ is die grootste voël.     ___ is die grootste voël.
3. 3. Dink jy uil sal ‘n goeie koning maak?Dink jy uil sal ‘n goeie koning maak?
     Nee, hy het ___ in die ___.     Nee, hy het ___ in die ___.
4. 4. Watter geluid maak die voëls?Watter geluid maak die voëls?
     Die voëls ___.     Die voëls ___.
5. 5. Hoe gaan hulle bepaal wie moet koning wees?Hoe gaan hulle bepaal wie moet koning wees?
     Hulle gaan kyk wie die ____ ___ ___.     Hulle gaan kyk wie die ____ ___ ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek dink ek moet koning wees roep arend
2. wie steek sy kop in die sand
3. uil se oë is groot hy slaap in die dag en vlooi kruip by 

hom verby. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
skoen skeer skuim skiet
spoel spog spook spat

LEES

Lank gelede in China, het daar ‘n jong boogskutter met die naam 
Li Jie gewoon. Hy was deur die land bekend dat hy so goed met ‘n 
pyl kon skiet. Elke keer as hy in die straat gestap het, het hy mense 
hoor fluister. “Daar is niemand beter nie!” het die mans gefluister. 
“Ons het nog nooit so iets gesien nie!” het die vrouens gefluister. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eendag was hy besig om te oefen. Hy moes oefen  om teikens te 
skiet. ‘n Skare het bymekaar gekom om na Li Jie te kyk. Toe hy 
sy boog opgetel het, het hy ‘n gefluister gehoor. “Daar is niemand 
beter nie!” het die mans gefluister. “Ons het nog nooit sulke talent 
gesien nie!” het die vrouens gefluister. Li Jie het gedink hy is net die 
beste. Hy het begin spog dat niemand beter as hy is nie.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: skeer
Skryf ‘n vraagvraag met: spoel
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plas plek plak
plooi plaas pluk prys

LEES

Ek wil ‘n plan maak om China toe te gaan. Ek weet die prys van die 
kaartjies is duur, maar ek wil graag gaan sien hoe Li Jie oefen. Die 
plek waar hy bly is naby my nefie se skool en ek sal sommer by hulle 
bly. Terwyl ek in China is sal ek van die kersiebloeisels pluk vir geluk. 
Die Chinese dink die blomme bring geluk. Ek sal iets pak om te eet 
en ‘n bottle water, want ek dink die dag kan lank raak. 

SKRYF

1. 1. Wie is die bekende boogskutter?Wie is die bekende boogskutter?
     ___ ___ is die bekende boogskutter.     ___ ___ is die bekende boogskutter.
2. 2. Waar kom hy vandaam?Waar kom hy vandaam?
     Hy woon in ___.     Hy woon in ___.
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LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
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& 
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verjaarsdag helder strik oggend maklik
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vlooi vlak vlieg vlerk
vloot vlam vleis vlek
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Een dag, lank gelede, het al die voëls bymekaar gekom en ‘n 
vergadering gehou. Hulle wou ‘n koning hê, net soos die mense en die 
diere. Die vraag was watter voël sou hulle kies om hulle koning te 
wees? Hulle sal moet stem vir koning.  “Dit moet Arend wees,” sê 
die een. “Hy is so sterk en vlieg so hoog!” “Nee, hy het geen kroon 
nie en wanneer hy roep, klink hy te hartseer,” sê ‘n ander. 

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n vergadering gehou?Wie het ‘n vergadering gehou?
    Die ___ het ___ gehou.    Die ___ het ___ gehou.
2. 2. Hoekom het hulle ‘n vergadering gehou?Hoekom het hulle ‘n vergadering gehou?
    Hulle wou ‘n ___ kies.    Hulle wou ‘n ___ kies.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: vlooivlooi
Skryf ‘n vraagvraag met: vlakvlak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plak plas plek
vlooi vlak vlieg vlerk

LEES

 “Ek dink EK moet koning wees,” stel Pou trots voor. Die ander 
voëls skud net 
hulle koppe. “Jy 
kan nie vlieg nie 
en jou een vlerk 
lyk snaaks. “Ek 
het die grootste 
oë van alle voëls 
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slaap wanneer die 
son skyn en selfs 
vlooi kruip by jou 
verby in die dag. 
En so het hulle 
met ‘n gekwetter voortgestry en nie juis gevorder nie. 
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wees? Hulle sal moet stem vir koning.  “Dit moet Arend wees,” sê 
die een. “Hy is so sterk en vlieg so hoog!” “Nee, hy het geen kroon 
nie en wanneer hy roep, klink hy te hartseer,” sê ‘n ander. 

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n vergadering gehou?Wie het ‘n vergadering gehou?
    Die ___ het ___ gehou.    Die ___ het ___ gehou.
2. 2. Hoekom het hulle ‘n vergadering gehou?Hoekom het hulle ‘n vergadering gehou?
    Hulle wou ‘n ___ kies.    Hulle wou ‘n ___ kies.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: vlooivlooi
Skryf ‘n vraagvraag met: vlakvlak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plak plas plek
vlooi vlak vlieg vlerk

LEES

 “Ek dink EK moet koning wees,” stel Pou trots voor. Die ander 
voëls skud net 
hulle koppe. “Jy 
kan nie vlieg nie 
en jou een vlerk 
lyk snaaks. “Ek 
het die grootste 
oë van alle voëls 
en dus moet ek 
koning wees,” 
pleit Uil.”Nee Uil. 
Nie jy nie,” skree 
die voëls. “Jy 
slaap wanneer die 
son skyn en selfs 
vlooi kruip by jou 
verby in die dag. 
En so het hulle 
met ‘n gekwetter voortgestry en nie juis gevorder nie. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom kan Arend nie koning wees nie?Hoekom kan Arend nie koning wees nie?
     Hy het nie ‘n ___ nie en sy roep is ___.     Hy het nie ‘n ___ nie en sy roep is ___.
2. 2. Wat is die  grootste voëls?Wat is die  grootste voëls?
     ___ is die grootste voël.     ___ is die grootste voël.
3. 3. Dink jy uil sal ‘n goeie koning maak?Dink jy uil sal ‘n goeie koning maak?
     Nee, hy het ___ in die ___.     Nee, hy het ___ in die ___.
4. 4. Watter geluid maak die voëls?Watter geluid maak die voëls?
     Die voëls ___.     Die voëls ___.
5. 5. Hoe gaan hulle bepaal wie moet koning wees?Hoe gaan hulle bepaal wie moet koning wees?
     Hulle gaan kyk wie die ____ ___ ___.     Hulle gaan kyk wie die ____ ___ ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek dink ek moet koning wees roep arend
2. wie steek sy kop in die sand
3. uil se oë is groot hy slaap in die dag en vlooi kruip by 

hom verby. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
skoen skeer skuim skiet
spoel spog spook spat

LEES

Lank gelede in China, het daar ‘n jong boogskutter met die naam 
Li Jie gewoon. Hy was deur die land bekend dat hy so goed met ‘n 
pyl kon skiet. Elke keer as hy in die straat gestap het, het hy mense 
hoor fluister. “Daar is niemand beter nie!” het die mans gefluister. 
“Ons het nog nooit so iets gesien nie!” het die vrouens gefluister. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eendag was hy besig om te oefen. Hy moes oefen  om teikens te 
skiet. ‘n Skare het bymekaar gekom om na Li Jie te kyk. Toe hy 
sy boog opgetel het, het hy ‘n gefluister gehoor. “Daar is niemand 
beter nie!” het die mans gefluister. “Ons het nog nooit sulke talent 
gesien nie!” het die vrouens gefluister. Li Jie het gedink hy is net die 
beste. Hy het begin spog dat niemand beter as hy is nie.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: skeer
Skryf ‘n vraagvraag met: spoel



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plas plek plak
plooi plaas pluk prys

LEES

Ek wil ‘n plan maak om China toe te gaan. Ek weet die prys van die 
kaartjies is duur, maar ek wil graag gaan sien hoe Li Jie oefen. Die 
plek waar hy bly is naby my nefie se skool en ek sal sommer by hulle 
bly. Terwyl ek in China is sal ek van die kersiebloeisels pluk vir geluk. 
Die Chinese dink die blomme bring geluk. Ek sal iets pak om te eet 
en ‘n bottle water, want ek dink die dag kan lank raak. 

SKRYF

1. 1. Wie is die bekende boogskutter?Wie is die bekende boogskutter?
     ___ ___ is die bekende boogskutter.     ___ ___ is die bekende boogskutter.
2. 2. Waar kom hy vandaam?Waar kom hy vandaam?
     Hy woon in ___.     Hy woon in ___.
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verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plas plek plak
plooi plaas pluk prys

LEES

Ek wil ‘n plan maak om China toe te gaan. Ek weet die prys van die 
kaartjies is duur, maar ek wil graag gaan sien hoe Li Jie oefen. Die 
plek waar hy bly is naby my nefie se skool en ek sal sommer by hulle 
bly. Terwyl ek in China is sal ek van die kersiebloeisels pluk vir geluk. 
Die Chinese dink die blomme bring geluk. Ek sal iets pak om te eet 
en ‘n bottle water, want ek dink die dag kan lank raak. 

SKRYF

1. 1. Wie is die bekende boogskutter?Wie is die bekende boogskutter?
     ___ ___ is die bekende boogskutter.     ___ ___ is die bekende boogskutter.
2. 2. Waar kom hy vandaam?Waar kom hy vandaam?
     Hy woon in ___.     Hy woon in ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: plan
Skryf ‘n vraagvraag met: plek

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
vlooi vlak vlieg vlerk
vloot vlam vleis vlek

LEES

Een dag, lank gelede, het al die voëls bymekaar gekom en ‘n 
vergadering gehou. Hulle wou ‘n koning hê, net soos die mense en die 
diere. Die vraag was watter voël sou hulle kies om hulle koning te 
wees? Hulle sal moet stem vir koning.  “Dit moet Arend wees,” sê 
die een. “Hy is so sterk en vlieg so hoog!” “Nee, hy het geen kroon 
nie en wanneer hy roep, klink hy te hartseer,” sê ‘n ander. 

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n vergadering gehou?Wie het ‘n vergadering gehou?
    Die ___ het ___ gehou.    Die ___ het ___ gehou.
2. 2. Hoekom het hulle ‘n vergadering gehou?Hoekom het hulle ‘n vergadering gehou?
    Hulle wou ‘n ___ kies.    Hulle wou ‘n ___ kies.
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: vlooivlooi
Skryf ‘n vraagvraag met: vlakvlak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plak plas plek
vlooi vlak vlieg vlerk

LEES

 “Ek dink EK moet koning wees,” stel Pou trots voor. Die ander 
voëls skud net 
hulle koppe. “Jy 
kan nie vlieg nie 
en jou een vlerk 
lyk snaaks. “Ek 
het die grootste 
oë van alle voëls 
en dus moet ek 
koning wees,” 
pleit Uil.”Nee Uil. 
Nie jy nie,” skree 
die voëls. “Jy 
slaap wanneer die 
son skyn en selfs 
vlooi kruip by jou 
verby in die dag. 
En so het hulle 
met ‘n gekwetter voortgestry en nie juis gevorder nie. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom kan Arend nie koning wees nie?Hoekom kan Arend nie koning wees nie?
     Hy het nie ‘n ___ nie en sy roep is ___.     Hy het nie ‘n ___ nie en sy roep is ___.
2. 2. Wat is die  grootste voëls?Wat is die  grootste voëls?
     ___ is die grootste voël.     ___ is die grootste voël.
3. 3. Dink jy uil sal ‘n goeie koning maak?Dink jy uil sal ‘n goeie koning maak?
     Nee, hy het ___ in die ___.     Nee, hy het ___ in die ___.
4. 4. Watter geluid maak die voëls?Watter geluid maak die voëls?
     Die voëls ___.     Die voëls ___.
5. 5. Hoe gaan hulle bepaal wie moet koning wees?Hoe gaan hulle bepaal wie moet koning wees?
     Hulle gaan kyk wie die ____ ___ ___.     Hulle gaan kyk wie die ____ ___ ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek dink ek moet koning wees roep arend
2. wie steek sy kop in die sand
3. uil se oë is groot hy slaap in die dag en vlooi kruip by 

hom verby. 
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
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HERHAAL
verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
skoen skeer skuim skiet
spoel spog spook spat

LEES

Lank gelede in China, het daar ‘n jong boogskutter met die naam 
Li Jie gewoon. Hy was deur die land bekend dat hy so goed met ‘n 
pyl kon skiet. Elke keer as hy in die straat gestap het, het hy mense 
hoor fluister. “Daar is niemand beter nie!” het die mans gefluister. 
“Ons het nog nooit so iets gesien nie!” het die vrouens gefluister. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eendag was hy besig om te oefen. Hy moes oefen  om teikens te 
skiet. ‘n Skare het bymekaar gekom om na Li Jie te kyk. Toe hy 
sy boog opgetel het, het hy ‘n gefluister gehoor. “Daar is niemand 
beter nie!” het die mans gefluister. “Ons het nog nooit sulke talent 
gesien nie!” het die vrouens gefluister. Li Jie het gedink hy is net die 
beste. Hy het begin spog dat niemand beter as hy is nie.
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vergadering gehou. Hulle wou ‘n koning hê, net soos die mense en die 
diere. Die vraag was watter voël sou hulle kies om hulle koning te 
wees? Hulle sal moet stem vir koning.  “Dit moet Arend wees,” sê 
die een. “Hy is so sterk en vlieg so hoog!” “Nee, hy het geen kroon 
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hulle koppe. “Jy 
kan nie vlieg nie 
en jou een vlerk 
lyk snaaks. “Ek 
het die grootste 
oë van alle voëls 
en dus moet ek 
koning wees,” 
pleit Uil.”Nee Uil. 
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MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
skoen skeer skuim skiet
spoel spog spook spat

LEES

Lank gelede in China, het daar ‘n jong boogskutter met die naam 
Li Jie gewoon. Hy was deur die land bekend dat hy so goed met ‘n 
pyl kon skiet. Elke keer as hy in die straat gestap het, het hy mense 
hoor fluister. “Daar is niemand beter nie!” het die mans gefluister. 
“Ons het nog nooit so iets gesien nie!” het die vrouens gefluister. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Eendag was hy besig om te oefen. Hy moes oefen  om teikens te 
skiet. ‘n Skare het bymekaar gekom om na Li Jie te kyk. Toe hy 
sy boog opgetel het, het hy ‘n gefluister gehoor. “Daar is niemand 
beter nie!” het die mans gefluister. “Ons het nog nooit sulke talent 
gesien nie!” het die vrouens gefluister. Li Jie het gedink hy is net die 
beste. Hy het begin spog dat niemand beter as hy is nie.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: skeer
Skryf ‘n vraagvraag met: spoel



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

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plas plek plak
plooi plaas pluk prys

LEES

Ek wil ‘n plan maak om China toe te gaan. Ek weet die prys van die 
kaartjies is duur, maar ek wil graag gaan sien hoe Li Jie oefen. Die 
plek waar hy bly is naby my nefie se skool en ek sal sommer by hulle 
bly. Terwyl ek in China is sal ek van die kersiebloeisels pluk vir geluk. 
Die Chinese dink die blomme bring geluk. Ek sal iets pak om te eet 
en ‘n bottle water, want ek dink die dag kan lank raak. 

SKRYF

1. 1. Wie is die bekende boogskutter?Wie is die bekende boogskutter?
     ___ ___ is die bekende boogskutter.     ___ ___ is die bekende boogskutter.
2. 2. Waar kom hy vandaam?Waar kom hy vandaam?
     Hy woon in ___.     Hy woon in ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: plan
Skryf ‘n vraagvraag met: plek

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
vlooi vlak vlieg vlerk
vloot vlam vleis vlek

LEES

Een dag, lank gelede, het al die voëls bymekaar gekom en ‘n 
vergadering gehou. Hulle wou ‘n koning hê, net soos die mense en die 
diere. Die vraag was watter voël sou hulle kies om hulle koning te 
wees? Hulle sal moet stem vir koning.  “Dit moet Arend wees,” sê 
die een. “Hy is so sterk en vlieg so hoog!” “Nee, hy het geen kroon 
nie en wanneer hy roep, klink hy te hartseer,” sê ‘n ander. 

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n vergadering gehou?Wie het ‘n vergadering gehou?
    Die ___ het ___ gehou.    Die ___ het ___ gehou.
2. 2. Hoekom het hulle ‘n vergadering gehou?Hoekom het hulle ‘n vergadering gehou?
    Hulle wou ‘n ___ kies.    Hulle wou ‘n ___ kies.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: vlooivlooi
Skryf ‘n vraagvraag met: vlakvlak 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verjaarsdag helder strik oggend maklik

KLANK
plan plak plas plek
vlooi vlak vlieg vlerk

LEES

 “Ek dink EK moet koning wees,” stel Pou trots voor. Die ander 
voëls skud net 
hulle koppe. “Jy 
kan nie vlieg nie 
en jou een vlerk 
lyk snaaks. “Ek 
het die grootste 
oë van alle voëls 
en dus moet ek 
koning wees,” 
pleit Uil.”Nee Uil. 
Nie jy nie,” skree 
die voëls. “Jy 
slaap wanneer die 
son skyn en selfs 
vlooi kruip by jou 
verby in die dag. 
En so het hulle 
met ‘n gekwetter voortgestry en nie juis gevorder nie. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom kan Arend nie koning wees nie?Hoekom kan Arend nie koning wees nie?
     Hy het nie ‘n ___ nie en sy roep is ___.     Hy het nie ‘n ___ nie en sy roep is ___.
2. 2. Wat is die  grootste voëls?Wat is die  grootste voëls?
     ___ is die grootste voël.     ___ is die grootste voël.
3. 3. Dink jy uil sal ‘n goeie koning maak?Dink jy uil sal ‘n goeie koning maak?
     Nee, hy het ___ in die ___.     Nee, hy het ___ in die ___.
4. 4. Watter geluid maak die voëls?Watter geluid maak die voëls?
     Die voëls ___.     Die voëls ___.
5. 5. Hoe gaan hulle bepaal wie moet koning wees?Hoe gaan hulle bepaal wie moet koning wees?
     Hulle gaan kyk wie die ____ ___ ___.     Hulle gaan kyk wie die ____ ___ ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek dink ek moet koning wees roep arend
2. wie steek sy kop in die sand
3. uil se oë is groot hy slaap in die dag en vlooi kruip by 

hom verby. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
plooi plaas pluk prys
vloot vlam vleis vlek

LEES

Onthou julle die storie van verlede week. Ons gaan nou uit vind wie 
die koniging gaan wees. Gans het vir een dag reguit oor die hoogste 
berge gevlieg. Arend het vir twee dae bo-oor die berge gevlieg. 
Maar Aasvoël het vir drie hele dae reguit in die son in gesweef 
sonder om te stop. Hy het geglo hy gaan die prys wen. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hoog bo hulle hoor die voëls hoe Aasvoël uitroep, “Ek is die hoogste! 
Ek is koning!” Maar toe hoor Aasvoël ‘n piepklein stemmetjie net bo 
sy kop. “Tienk, tienk, tienk! Ek is die hoogste! Ek is koning!” Dit was 
klein Frik. Hy het die hele tyd aan aasvoël se vlerke vasgeklou soos 
hy in die lug gesweef het. Die ander voëls was baie kwaad vir Frik. 
Hulle het op hom gewag, reg om al sy vere uit te pluk. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: vloot
Skryf ‘n vraagvraag met: pluk
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai fris frommel Frits
frats frokkie

LEES

“Met jou groot oë moet jy ‘n ogie hou op die gat en as Frik uit kom, 
moet jy hom vang,” sê die voëls vir Uil. En so het Uil voor die gat 
gaan sit om wag te hou. Hy het himself opgepof sodat hy streng 
en frisk an lyk. Hy wou hê Frik moet vir hom bang wees. Maar die 
son was warm en Uil het vinnig aan die slaap geraak. Klein Frik het 
skelm uit die gat geloer en uil vas aan die slaap gesien. 

SKRYF

1. 1. Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?
     ___ het ___ probeer.     ___ het ___ probeer.
2. 2. Wat was die skelm voëltjie se naam?Wat was die skelm voëltjie se naam?
     Sy naam was ___.     Sy naam was ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: fraai
Skryf ‘n vraagvraag met: frons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fliek fles flou flap
flits fluit fluks fiets

LEES

Die voëls is baie kwaad vir uil. Arend frons met ‘n diep plooi op sy 
gesig. Hulle sal vanaand as hy slaap vir hom gaan soek. “Julle moet 
elkeen ‘n flits bring” sê Arend. “Vanaand gooi ek daai klein sklem 
in ‘n fles!” Uil was baie verleë omdat hy vir Frik laat weg vlieg het. 
Maar hy sal hom vanaand kry, hy het nie ‘n flits nodig om in die nag 
te sien nie. 

SKRYF

1. 1. Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?
    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.
2. 2. Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?
    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: fles fles 
Skryf ‘n vraagvraag met: fliekfliek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai frons fris frommel
fliek fles flou flap

LEES

Daardie aand vlieg al die voëls, elkeen met sy flits om vir Frik te 
soek. Uil vlieg ook 
rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
ander weet. Hulle 
kan nou vir 
Fril straf. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom is valk nou die koning?Hoekom is valk nou die koning?
     Hy het die ___ gevlieg.     Hy het die ___ gevlieg.
2. 2. Wie het vir Frik gevang?Wie het vir Frik gevang?
     ___ het vir Frik gevang.     ___ het vir Frik gevang.
3. 3. Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?
     ___ kan baie ___ in die nag ___.     ___ kan baie ___ in die nag ___.
4. 4. Waarin het hy vir Frik gesit?Waarin het hy vir Frik gesit?
     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.
5. 5. Waneer jag ‘n uil en hoekom?Waneer jag ‘n uil en hoekom?
     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jou sklem klein voëltjie skree valk
2. uil voel baie skuldig omdat hy aan die slaap geraak het
3. arend gans valk en uil het na Frik gaan soek. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
plooi plaas pluk prys
vloot vlam vleis vlek

LEES

Onthou julle die storie van verlede week. Ons gaan nou uit vind wie 
die koniging gaan wees. Gans het vir een dag reguit oor die hoogste 
berge gevlieg. Arend het vir twee dae bo-oor die berge gevlieg. 
Maar Aasvoël het vir drie hele dae reguit in die son in gesweef 
sonder om te stop. Hy het geglo hy gaan die prys wen. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hoog bo hulle hoor die voëls hoe Aasvoël uitroep, “Ek is die hoogste! 
Ek is koning!” Maar toe hoor Aasvoël ‘n piepklein stemmetjie net bo 
sy kop. “Tienk, tienk, tienk! Ek is die hoogste! Ek is koning!” Dit was 
klein Frik. Hy het die hele tyd aan aasvoël se vlerke vasgeklou soos 
hy in die lug gesweef het. Die ander voëls was baie kwaad vir Frik. 
Hulle het op hom gewag, reg om al sy vere uit te pluk. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: vloot
Skryf ‘n vraagvraag met: pluk
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai fris frommel Frits
frats frokkie

LEES

“Met jou groot oë moet jy ‘n ogie hou op die gat en as Frik uit kom, 
moet jy hom vang,” sê die voëls vir Uil. En so het Uil voor die gat 
gaan sit om wag te hou. Hy het himself opgepof sodat hy streng 
en frisk an lyk. Hy wou hê Frik moet vir hom bang wees. Maar die 
son was warm en Uil het vinnig aan die slaap geraak. Klein Frik het 
skelm uit die gat geloer en uil vas aan die slaap gesien. 

SKRYF

1. 1. Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?
     ___ het ___ probeer.     ___ het ___ probeer.
2. 2. Wat was die skelm voëltjie se naam?Wat was die skelm voëltjie se naam?
     Sy naam was ___.     Sy naam was ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: fraai
Skryf ‘n vraagvraag met: frons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fliek fles flou flap
flits fluit fluks fiets

LEES

Die voëls is baie kwaad vir uil. Arend frons met ‘n diep plooi op sy 
gesig. Hulle sal vanaand as hy slaap vir hom gaan soek. “Julle moet 
elkeen ‘n flits bring” sê Arend. “Vanaand gooi ek daai klein sklem 
in ‘n fles!” Uil was baie verleë omdat hy vir Frik laat weg vlieg het. 
Maar hy sal hom vanaand kry, hy het nie ‘n flits nodig om in die nag 
te sien nie. 

SKRYF

1. 1. Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?
    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.
2. 2. Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?
    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: fles fles 
Skryf ‘n vraagvraag met: fliekfliek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai frons fris frommel
fliek fles flou flap

LEES

Daardie aand vlieg al die voëls, elkeen met sy flits om vir Frik te 
soek. Uil vlieg ook 
rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
ander weet. Hulle 
kan nou vir 
Fril straf. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom is valk nou die koning?Hoekom is valk nou die koning?
     Hy het die ___ gevlieg.     Hy het die ___ gevlieg.
2. 2. Wie het vir Frik gevang?Wie het vir Frik gevang?
     ___ het vir Frik gevang.     ___ het vir Frik gevang.
3. 3. Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?
     ___ kan baie ___ in die nag ___.     ___ kan baie ___ in die nag ___.
4. 4. Waarin het hy vir Frik gesit?Waarin het hy vir Frik gesit?
     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.
5. 5. Waneer jag ‘n uil en hoekom?Waneer jag ‘n uil en hoekom?
     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jou sklem klein voëltjie skree valk
2. uil voel baie skuldig omdat hy aan die slaap geraak het
3. arend gans valk en uil het na Frik gaan soek. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
plooi plaas pluk prys
vloot vlam vleis vlek

LEES

Onthou julle die storie van verlede week. Ons gaan nou uit vind wie 
die koniging gaan wees. Gans het vir een dag reguit oor die hoogste 
berge gevlieg. Arend het vir twee dae bo-oor die berge gevlieg. 
Maar Aasvoël het vir drie hele dae reguit in die son in gesweef 
sonder om te stop. Hy het geglo hy gaan die prys wen. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hoog bo hulle hoor die voëls hoe Aasvoël uitroep, “Ek is die hoogste! 
Ek is koning!” Maar toe hoor Aasvoël ‘n piepklein stemmetjie net bo 
sy kop. “Tienk, tienk, tienk! Ek is die hoogste! Ek is koning!” Dit was 
klein Frik. Hy het die hele tyd aan aasvoël se vlerke vasgeklou soos 
hy in die lug gesweef het. Die ander voëls was baie kwaad vir Frik. 
Hulle het op hom gewag, reg om al sy vere uit te pluk. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: vloot
Skryf ‘n vraagvraag met: pluk
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai fris frommel Frits
frats frokkie

LEES

“Met jou groot oë moet jy ‘n ogie hou op die gat en as Frik uit kom, 
moet jy hom vang,” sê die voëls vir Uil. En so het Uil voor die gat 
gaan sit om wag te hou. Hy het himself opgepof sodat hy streng 
en frisk an lyk. Hy wou hê Frik moet vir hom bang wees. Maar die 
son was warm en Uil het vinnig aan die slaap geraak. Klein Frik het 
skelm uit die gat geloer en uil vas aan die slaap gesien. 

SKRYF

1. 1. Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?
     ___ het ___ probeer.     ___ het ___ probeer.
2. 2. Wat was die skelm voëltjie se naam?Wat was die skelm voëltjie se naam?
     Sy naam was ___.     Sy naam was ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: fraai
Skryf ‘n vraagvraag met: frons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fliek fles flou flap
flits fluit fluks fiets

LEES

Die voëls is baie kwaad vir uil. Arend frons met ‘n diep plooi op sy 
gesig. Hulle sal vanaand as hy slaap vir hom gaan soek. “Julle moet 
elkeen ‘n flits bring” sê Arend. “Vanaand gooi ek daai klein sklem 
in ‘n fles!” Uil was baie verleë omdat hy vir Frik laat weg vlieg het. 
Maar hy sal hom vanaand kry, hy het nie ‘n flits nodig om in die nag 
te sien nie. 

SKRYF

1. 1. Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?
    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.
2. 2. Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?
    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: fles fles 
Skryf ‘n vraagvraag met: fliekfliek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai frons fris frommel
fliek fles flou flap

LEES

Daardie aand vlieg al die voëls, elkeen met sy flits om vir Frik te 
soek. Uil vlieg ook 
rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
ander weet. Hulle 
kan nou vir 
Fril straf. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom is valk nou die koning?Hoekom is valk nou die koning?
     Hy het die ___ gevlieg.     Hy het die ___ gevlieg.
2. 2. Wie het vir Frik gevang?Wie het vir Frik gevang?
     ___ het vir Frik gevang.     ___ het vir Frik gevang.
3. 3. Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?
     ___ kan baie ___ in die nag ___.     ___ kan baie ___ in die nag ___.
4. 4. Waarin het hy vir Frik gesit?Waarin het hy vir Frik gesit?
     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.
5. 5. Waneer jag ‘n uil en hoekom?Waneer jag ‘n uil en hoekom?
     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jou sklem klein voëltjie skree valk
2. uil voel baie skuldig omdat hy aan die slaap geraak het
3. arend gans valk en uil het na Frik gaan soek. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
plooi plaas pluk prys
vloot vlam vleis vlek

LEES

Onthou julle die storie van verlede week. Ons gaan nou uit vind wie 
die koniging gaan wees. Gans het vir een dag reguit oor die hoogste 
berge gevlieg. Arend het vir twee dae bo-oor die berge gevlieg. 
Maar Aasvoël het vir drie hele dae reguit in die son in gesweef 
sonder om te stop. Hy het geglo hy gaan die prys wen. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hoog bo hulle hoor die voëls hoe Aasvoël uitroep, “Ek is die hoogste! 
Ek is koning!” Maar toe hoor Aasvoël ‘n piepklein stemmetjie net bo 
sy kop. “Tienk, tienk, tienk! Ek is die hoogste! Ek is koning!” Dit was 
klein Frik. Hy het die hele tyd aan aasvoël se vlerke vasgeklou soos 
hy in die lug gesweef het. Die ander voëls was baie kwaad vir Frik. 
Hulle het op hom gewag, reg om al sy vere uit te pluk. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: vloot
Skryf ‘n vraagvraag met: pluk
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai fris frommel Frits
frats frokkie

LEES

“Met jou groot oë moet jy ‘n ogie hou op die gat en as Frik uit kom, 
moet jy hom vang,” sê die voëls vir Uil. En so het Uil voor die gat 
gaan sit om wag te hou. Hy het himself opgepof sodat hy streng 
en frisk an lyk. Hy wou hê Frik moet vir hom bang wees. Maar die 
son was warm en Uil het vinnig aan die slaap geraak. Klein Frik het 
skelm uit die gat geloer en uil vas aan die slaap gesien. 

SKRYF

1. 1. Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?
     ___ het ___ probeer.     ___ het ___ probeer.
2. 2. Wat was die skelm voëltjie se naam?Wat was die skelm voëltjie se naam?
     Sy naam was ___.     Sy naam was ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: fraai
Skryf ‘n vraagvraag met: frons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fliek fles flou flap
flits fluit fluks fiets

LEES

Die voëls is baie kwaad vir uil. Arend frons met ‘n diep plooi op sy 
gesig. Hulle sal vanaand as hy slaap vir hom gaan soek. “Julle moet 
elkeen ‘n flits bring” sê Arend. “Vanaand gooi ek daai klein sklem 
in ‘n fles!” Uil was baie verleë omdat hy vir Frik laat weg vlieg het. 
Maar hy sal hom vanaand kry, hy het nie ‘n flits nodig om in die nag 
te sien nie. 

SKRYF

1. 1. Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?
    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.
2. 2. Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?
    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.
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Skryf ‘n vraagvraag met: fliekfliek 
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KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai frons fris frommel
fliek fles flou flap

LEES

Daardie aand vlieg al die voëls, elkeen met sy flits om vir Frik te 
soek. Uil vlieg ook 
rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
ander weet. Hulle 
kan nou vir 
Fril straf. 
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sy kop. “Tienk, tienk, tienk! Ek is die hoogste! Ek is koning!” Dit was 
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rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
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3. 3. Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?
     ___ kan baie ___ in die nag ___.     ___ kan baie ___ in die nag ___.
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hy in die lug gesweef het. Die ander voëls was baie kwaad vir Frik. 
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elkeen ‘n flits bring” sê Arend. “Vanaand gooi ek daai klein sklem 
in ‘n fles!” Uil was baie verleë omdat hy vir Frik laat weg vlieg het. 
Maar hy sal hom vanaand kry, hy het nie ‘n flits nodig om in die nag 
te sien nie. 

SKRYF

1. 1. Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?
    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.
2. 2. Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?
    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: fles fles 
Skryf ‘n vraagvraag met: fliekfliek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai frons fris frommel
fliek fles flou flap

LEES

Daardie aand vlieg al die voëls, elkeen met sy flits om vir Frik te 
soek. Uil vlieg ook 
rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
ander weet. Hulle 
kan nou vir 
Fril straf. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom is valk nou die koning?Hoekom is valk nou die koning?
     Hy het die ___ gevlieg.     Hy het die ___ gevlieg.
2. 2. Wie het vir Frik gevang?Wie het vir Frik gevang?
     ___ het vir Frik gevang.     ___ het vir Frik gevang.
3. 3. Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?
     ___ kan baie ___ in die nag ___.     ___ kan baie ___ in die nag ___.
4. 4. Waarin het hy vir Frik gesit?Waarin het hy vir Frik gesit?
     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.
5. 5. Waneer jag ‘n uil en hoekom?Waneer jag ‘n uil en hoekom?
     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jou sklem klein voëltjie skree valk
2. uil voel baie skuldig omdat hy aan die slaap geraak het
3. arend gans valk en uil het na Frik gaan soek. 
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
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HERHAAL
nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
plooi plaas pluk prys
vloot vlam vleis vlek

LEES

Onthou julle die storie van verlede week. Ons gaan nou uit vind wie 
die koniging gaan wees. Gans het vir een dag reguit oor die hoogste 
berge gevlieg. Arend het vir twee dae bo-oor die berge gevlieg. 
Maar Aasvoël het vir drie hele dae reguit in die son in gesweef 
sonder om te stop. Hy het geglo hy gaan die prys wen. 

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

LEES

Hoog bo hulle hoor die voëls hoe Aasvoël uitroep, “Ek is die hoogste! 
Ek is koning!” Maar toe hoor Aasvoël ‘n piepklein stemmetjie net bo 
sy kop. “Tienk, tienk, tienk! Ek is die hoogste! Ek is koning!” Dit was 
klein Frik. Hy het die hele tyd aan aasvoël se vlerke vasgeklou soos 
hy in die lug gesweef het. Die ander voëls was baie kwaad vir Frik. 
Hulle het op hom gewag, reg om al sy vere uit te pluk. 
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Skryf ‘n vraagvraag met: pluk
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hy in die lug gesweef het. Die ander voëls was baie kwaad vir Frik. 
Hulle het op hom gewag, reg om al sy vere uit te pluk. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: vloot
Skryf ‘n vraagvraag met: pluk
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai fris frommel Frits
frats frokkie

LEES

“Met jou groot oë moet jy ‘n ogie hou op die gat en as Frik uit kom, 
moet jy hom vang,” sê die voëls vir Uil. En so het Uil voor die gat 
gaan sit om wag te hou. Hy het himself opgepof sodat hy streng 
en frisk an lyk. Hy wou hê Frik moet vir hom bang wees. Maar die 
son was warm en Uil het vinnig aan die slaap geraak. Klein Frik het 
skelm uit die gat geloer en uil vas aan die slaap gesien. 

SKRYF

1. 1. Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?
     ___ het ___ probeer.     ___ het ___ probeer.
2. 2. Wat was die skelm voëltjie se naam?Wat was die skelm voëltjie se naam?
     Sy naam was ___.     Sy naam was ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: fraai
Skryf ‘n vraagvraag met: frons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fliek fles flou flap
flits fluit fluks fiets

LEES

Die voëls is baie kwaad vir uil. Arend frons met ‘n diep plooi op sy 
gesig. Hulle sal vanaand as hy slaap vir hom gaan soek. “Julle moet 
elkeen ‘n flits bring” sê Arend. “Vanaand gooi ek daai klein sklem 
in ‘n fles!” Uil was baie verleë omdat hy vir Frik laat weg vlieg het. 
Maar hy sal hom vanaand kry, hy het nie ‘n flits nodig om in die nag 
te sien nie. 

SKRYF

1. 1. Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?
    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.
2. 2. Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?
    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: fles fles 
Skryf ‘n vraagvraag met: fliekfliek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai frons fris frommel
fliek fles flou flap

LEES

Daardie aand vlieg al die voëls, elkeen met sy flits om vir Frik te 
soek. Uil vlieg ook 
rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
ander weet. Hulle 
kan nou vir 
Fril straf. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom is valk nou die koning?Hoekom is valk nou die koning?
     Hy het die ___ gevlieg.     Hy het die ___ gevlieg.
2. 2. Wie het vir Frik gevang?Wie het vir Frik gevang?
     ___ het vir Frik gevang.     ___ het vir Frik gevang.
3. 3. Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?
     ___ kan baie ___ in die nag ___.     ___ kan baie ___ in die nag ___.
4. 4. Waarin het hy vir Frik gesit?Waarin het hy vir Frik gesit?
     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.
5. 5. Waneer jag ‘n uil en hoekom?Waneer jag ‘n uil en hoekom?
     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jou sklem klein voëltjie skree valk
2. uil voel baie skuldig omdat hy aan die slaap geraak het
3. arend gans valk en uil het na Frik gaan soek. 
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
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HERHAAL
nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
plooi plaas pluk prys
vloot vlam vleis vlek

LEES

Onthou julle die storie van verlede week. Ons gaan nou uit vind wie 
die koniging gaan wees. Gans het vir een dag reguit oor die hoogste 
berge gevlieg. Arend het vir twee dae bo-oor die berge gevlieg. 
Maar Aasvoël het vir drie hele dae reguit in die son in gesweef 
sonder om te stop. Hy het geglo hy gaan die prys wen. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hoog bo hulle hoor die voëls hoe Aasvoël uitroep, “Ek is die hoogste! 
Ek is koning!” Maar toe hoor Aasvoël ‘n piepklein stemmetjie net bo 
sy kop. “Tienk, tienk, tienk! Ek is die hoogste! Ek is koning!” Dit was 
klein Frik. Hy het die hele tyd aan aasvoël se vlerke vasgeklou soos 
hy in die lug gesweef het. Die ander voëls was baie kwaad vir Frik. 
Hulle het op hom gewag, reg om al sy vere uit te pluk. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: vloot
Skryf ‘n vraagvraag met: pluk
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moet jy hom vang,” sê die voëls vir Uil. En so het Uil voor die gat 
gaan sit om wag te hou. Hy het himself opgepof sodat hy streng 
en frisk an lyk. Hy wou hê Frik moet vir hom bang wees. Maar die 
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skelm uit die gat geloer en uil vas aan die slaap gesien. 
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1. 1. Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?
     ___ het ___ probeer.     ___ het ___ probeer.
2. 2. Wat was die skelm voëltjie se naam?Wat was die skelm voëltjie se naam?
     Sy naam was ___.     Sy naam was ___.
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LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.
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gesig. Hulle sal vanaand as hy slaap vir hom gaan soek. “Julle moet 
elkeen ‘n flits bring” sê Arend. “Vanaand gooi ek daai klein sklem 
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te sien nie. 
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2. 2. Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?
    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.
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Daardie aand vlieg al die voëls, elkeen met sy flits om vir Frik te 
soek. Uil vlieg ook 
rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
ander weet. Hulle 
kan nou vir 
Fril straf. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom is valk nou die koning?Hoekom is valk nou die koning?
     Hy het die ___ gevlieg.     Hy het die ___ gevlieg.
2. 2. Wie het vir Frik gevang?Wie het vir Frik gevang?
     ___ het vir Frik gevang.     ___ het vir Frik gevang.
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2. uil voel baie skuldig omdat hy aan die slaap geraak het
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sy kop. “Tienk, tienk, tienk! Ek is die hoogste! Ek is koning!” Dit was 
klein Frik. Hy het die hele tyd aan aasvoël se vlerke vasgeklou soos 
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“Met jou groot oë moet jy ‘n ogie hou op die gat en as Frik uit kom, 
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gaan sit om wag te hou. Hy het himself opgepof sodat hy streng 
en frisk an lyk. Hy wou hê Frik moet vir hom bang wees. Maar die 
son was warm en Uil het vinnig aan die slaap geraak. Klein Frik het 
skelm uit die gat geloer en uil vas aan die slaap gesien. 
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Die voëls is baie kwaad vir uil. Arend frons met ‘n diep plooi op sy 
gesig. Hulle sal vanaand as hy slaap vir hom gaan soek. “Julle moet 
elkeen ‘n flits bring” sê Arend. “Vanaand gooi ek daai klein sklem 
in ‘n fles!” Uil was baie verleë omdat hy vir Frik laat weg vlieg het. 
Maar hy sal hom vanaand kry, hy het nie ‘n flits nodig om in die nag 
te sien nie. 
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1. 1. Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?
    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.
2. 2. Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?
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Daardie aand vlieg al die voëls, elkeen met sy flits om vir Frik te 
soek. Uil vlieg ook 
rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
ander weet. Hulle 
kan nou vir 
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     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.
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Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jou sklem klein voëltjie skree valk
2. uil voel baie skuldig omdat hy aan die slaap geraak het
3. arend gans valk en uil het na Frik gaan soek. 
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berge gevlieg. Arend het vir twee dae bo-oor die berge gevlieg. 
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Hulle het op hom gewag, reg om al sy vere uit te pluk. 
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VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jou sklem klein voëltjie skree valk
2. uil voel baie skuldig omdat hy aan die slaap geraak het
3. arend gans valk en uil het na Frik gaan soek. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
plooi plaas pluk prys
vloot vlam vleis vlek

LEES

Onthou julle die storie van verlede week. Ons gaan nou uit vind wie 
die koniging gaan wees. Gans het vir een dag reguit oor die hoogste 
berge gevlieg. Arend het vir twee dae bo-oor die berge gevlieg. 
Maar Aasvoël het vir drie hele dae reguit in die son in gesweef 
sonder om te stop. Hy het geglo hy gaan die prys wen. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hoog bo hulle hoor die voëls hoe Aasvoël uitroep, “Ek is die hoogste! 
Ek is koning!” Maar toe hoor Aasvoël ‘n piepklein stemmetjie net bo 
sy kop. “Tienk, tienk, tienk! Ek is die hoogste! Ek is koning!” Dit was 
klein Frik. Hy het die hele tyd aan aasvoël se vlerke vasgeklou soos 
hy in die lug gesweef het. Die ander voëls was baie kwaad vir Frik. 
Hulle het op hom gewag, reg om al sy vere uit te pluk. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: vloot
Skryf ‘n vraagvraag met: pluk
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai fris frommel Frits
frats frokkie

LEES

“Met jou groot oë moet jy ‘n ogie hou op die gat en as Frik uit kom, 
moet jy hom vang,” sê die voëls vir Uil. En so het Uil voor die gat 
gaan sit om wag te hou. Hy het himself opgepof sodat hy streng 
en frisk an lyk. Hy wou hê Frik moet vir hom bang wees. Maar die 
son was warm en Uil het vinnig aan die slaap geraak. Klein Frik het 
skelm uit die gat geloer en uil vas aan die slaap gesien. 

SKRYF

1. 1. Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?
     ___ het ___ probeer.     ___ het ___ probeer.
2. 2. Wat was die skelm voëltjie se naam?Wat was die skelm voëltjie se naam?
     Sy naam was ___.     Sy naam was ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: fraai
Skryf ‘n vraagvraag met: frons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fliek fles flou flap
flits fluit fluks fiets

LEES

Die voëls is baie kwaad vir uil. Arend frons met ‘n diep plooi op sy 
gesig. Hulle sal vanaand as hy slaap vir hom gaan soek. “Julle moet 
elkeen ‘n flits bring” sê Arend. “Vanaand gooi ek daai klein sklem 
in ‘n fles!” Uil was baie verleë omdat hy vir Frik laat weg vlieg het. 
Maar hy sal hom vanaand kry, hy het nie ‘n flits nodig om in die nag 
te sien nie. 

SKRYF

1. 1. Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?
    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.
2. 2. Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?
    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.
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Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: fles fles 
Skryf ‘n vraagvraag met: fliekfliek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai frons fris frommel
fliek fles flou flap

LEES

Daardie aand vlieg al die voëls, elkeen met sy flits om vir Frik te 
soek. Uil vlieg ook 
rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
ander weet. Hulle 
kan nou vir 
Fril straf. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai frons fris frommel
fliek fles flou flap

LEES

Daardie aand vlieg al die voëls, elkeen met sy flits om vir Frik te 
soek. Uil vlieg ook 
rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
ander weet. Hulle 
kan nou vir 
Fril straf. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom is valk nou die koning?Hoekom is valk nou die koning?
     Hy het die ___ gevlieg.     Hy het die ___ gevlieg.
2. 2. Wie het vir Frik gevang?Wie het vir Frik gevang?
     ___ het vir Frik gevang.     ___ het vir Frik gevang.
3. 3. Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?
     ___ kan baie ___ in die nag ___.     ___ kan baie ___ in die nag ___.
4. 4. Waarin het hy vir Frik gesit?Waarin het hy vir Frik gesit?
     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.
5. 5. Waneer jag ‘n uil en hoekom?Waneer jag ‘n uil en hoekom?
     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jou sklem klein voëltjie skree valk
2. uil voel baie skuldig omdat hy aan die slaap geraak het
3. arend gans valk en uil het na Frik gaan soek. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
plooi plaas pluk prys
vloot vlam vleis vlek

LEES

Onthou julle die storie van verlede week. Ons gaan nou uit vind wie 
die koniging gaan wees. Gans het vir een dag reguit oor die hoogste 
berge gevlieg. Arend het vir twee dae bo-oor die berge gevlieg. 
Maar Aasvoël het vir drie hele dae reguit in die son in gesweef 
sonder om te stop. Hy het geglo hy gaan die prys wen. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hoog bo hulle hoor die voëls hoe Aasvoël uitroep, “Ek is die hoogste! 
Ek is koning!” Maar toe hoor Aasvoël ‘n piepklein stemmetjie net bo 
sy kop. “Tienk, tienk, tienk! Ek is die hoogste! Ek is koning!” Dit was 
klein Frik. Hy het die hele tyd aan aasvoël se vlerke vasgeklou soos 
hy in die lug gesweef het. Die ander voëls was baie kwaad vir Frik. 
Hulle het op hom gewag, reg om al sy vere uit te pluk. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: vloot
Skryf ‘n vraagvraag met: pluk



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai fris frommel Frits
frats frokkie

LEES

“Met jou groot oë moet jy ‘n ogie hou op die gat en as Frik uit kom, 
moet jy hom vang,” sê die voëls vir Uil. En so het Uil voor die gat 
gaan sit om wag te hou. Hy het himself opgepof sodat hy streng 
en frisk an lyk. Hy wou hê Frik moet vir hom bang wees. Maar die 
son was warm en Uil het vinnig aan die slaap geraak. Klein Frik het 
skelm uit die gat geloer en uil vas aan die slaap gesien. 

SKRYF

1. 1. Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?
     ___ het ___ probeer.     ___ het ___ probeer.
2. 2. Wat was die skelm voëltjie se naam?Wat was die skelm voëltjie se naam?
     Sy naam was ___.     Sy naam was ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: fraai
Skryf ‘n vraagvraag met: frons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fliek fles flou flap
flits fluit fluks fiets

LEES

Die voëls is baie kwaad vir uil. Arend frons met ‘n diep plooi op sy 
gesig. Hulle sal vanaand as hy slaap vir hom gaan soek. “Julle moet 
elkeen ‘n flits bring” sê Arend. “Vanaand gooi ek daai klein sklem 
in ‘n fles!” Uil was baie verleë omdat hy vir Frik laat weg vlieg het. 
Maar hy sal hom vanaand kry, hy het nie ‘n flits nodig om in die nag 
te sien nie. 

SKRYF

1. 1. Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?
    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.
2. 2. Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?
    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: fles fles 
Skryf ‘n vraagvraag met: fliekfliek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai frons fris frommel
fliek fles flou flap

LEES

Daardie aand vlieg al die voëls, elkeen met sy flits om vir Frik te 
soek. Uil vlieg ook 
rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
ander weet. Hulle 
kan nou vir 
Fril straf. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom is valk nou die koning?Hoekom is valk nou die koning?
     Hy het die ___ gevlieg.     Hy het die ___ gevlieg.
2. 2. Wie het vir Frik gevang?Wie het vir Frik gevang?
     ___ het vir Frik gevang.     ___ het vir Frik gevang.
3. 3. Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?
     ___ kan baie ___ in die nag ___.     ___ kan baie ___ in die nag ___.
4. 4. Waarin het hy vir Frik gesit?Waarin het hy vir Frik gesit?
     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.
5. 5. Waneer jag ‘n uil en hoekom?Waneer jag ‘n uil en hoekom?
     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jou sklem klein voëltjie skree valk
2. uil voel baie skuldig omdat hy aan die slaap geraak het
3. arend gans valk en uil het na Frik gaan soek. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
plooi plaas pluk prys
vloot vlam vleis vlek

LEES

Onthou julle die storie van verlede week. Ons gaan nou uit vind wie 
die koniging gaan wees. Gans het vir een dag reguit oor die hoogste 
berge gevlieg. Arend het vir twee dae bo-oor die berge gevlieg. 
Maar Aasvoël het vir drie hele dae reguit in die son in gesweef 
sonder om te stop. Hy het geglo hy gaan die prys wen. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hoog bo hulle hoor die voëls hoe Aasvoël uitroep, “Ek is die hoogste! 
Ek is koning!” Maar toe hoor Aasvoël ‘n piepklein stemmetjie net bo 
sy kop. “Tienk, tienk, tienk! Ek is die hoogste! Ek is koning!” Dit was 
klein Frik. Hy het die hele tyd aan aasvoël se vlerke vasgeklou soos 
hy in die lug gesweef het. Die ander voëls was baie kwaad vir Frik. 
Hulle het op hom gewag, reg om al sy vere uit te pluk. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: vloot
Skryf ‘n vraagvraag met: pluk



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai fris frommel Frits
frats frokkie

LEES

“Met jou groot oë moet jy ‘n ogie hou op die gat en as Frik uit kom, 
moet jy hom vang,” sê die voëls vir Uil. En so het Uil voor die gat 
gaan sit om wag te hou. Hy het himself opgepof sodat hy streng 
en frisk an lyk. Hy wou hê Frik moet vir hom bang wees. Maar die 
son was warm en Uil het vinnig aan die slaap geraak. Klein Frik het 
skelm uit die gat geloer en uil vas aan die slaap gesien. 

SKRYF

1. 1. Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?Watter voël het eerste probeer om hoog te vlieg?
     ___ het ___ probeer.     ___ het ___ probeer.
2. 2. Wat was die skelm voëltjie se naam?Wat was die skelm voëltjie se naam?
     Sy naam was ___.     Sy naam was ___.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: fraai
Skryf ‘n vraagvraag met: frons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fliek fles flou flap
flits fluit fluks fiets

LEES

Die voëls is baie kwaad vir uil. Arend frons met ‘n diep plooi op sy 
gesig. Hulle sal vanaand as hy slaap vir hom gaan soek. “Julle moet 
elkeen ‘n flits bring” sê Arend. “Vanaand gooi ek daai klein sklem 
in ‘n fles!” Uil was baie verleë omdat hy vir Frik laat weg vlieg het. 
Maar hy sal hom vanaand kry, hy het nie ‘n flits nodig om in die nag 
te sien nie. 

SKRYF

1. 1. Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?Hoekom het uil nie ‘n flits nodig nie?
    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.    Uil kan ___ ___ in die ___ sien.
2. 2. Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?Wie het ‘n plooi op sy gesig gehad?
    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.    ___ het gefrons met ‘n diep ___ op sy gesig.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: fles fles 
Skryf ‘n vraagvraag met: fliekfliek 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

nuwe besluit groep seuns stewels

KLANK
fraai frons fris frommel
fliek fles flou flap

LEES

Daardie aand vlieg al die voëls, elkeen met sy flits om vir Frik te 
soek. Uil vlieg ook 
rond. Hy het ‘n plan.  
Die ander ignorer 
hom. Hulle is nog 
vies vir hom. Skielik 
sien uil iets klein 
wat beweeg onder 
die doringbos. Hy 
frons, kan dit Frik 
wees? Hy duik af 
en voor die skelm 
voëltjie weet wat 
aangaan, het Uil 
hom! Uil gooi hom 
in ‘n fles en laat die 
ander weet. Hulle 
kan nou vir 
Fril straf. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Hoekom is valk nou die koning?Hoekom is valk nou die koning?
     Hy het die ___ gevlieg.     Hy het die ___ gevlieg.
2. 2. Wie het vir Frik gevang?Wie het vir Frik gevang?
     ___ het vir Frik gevang.     ___ het vir Frik gevang.
3. 3. Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?Hoe het Uil dit reggekry sonder ‘n flits?
     ___ kan baie ___ in die nag ___.     ___ kan baie ___ in die nag ___.
4. 4. Waarin het hy vir Frik gesit?Waarin het hy vir Frik gesit?
     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.     Uil het vir ___ in ‘n ___ gesit.
5. 5. Waneer jag ‘n uil en hoekom?Waneer jag ‘n uil en hoekom?
     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.     Uile jag in die ___, want hulle kan goed ___ in die ___.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jou sklem klein voëltjie skree valk
2. uil voel baie skuldig omdat hy aan die slaap geraak het
3. arend gans valk en uil het na Frik gaan soek. 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skouers luister oral spandeer almal

KLANK
frats frokkie flits fluit
fluks fiets

LEES

Sibongile het na skool tuis gekom het sy haar fiets gebêre en by 
haar ma se kamer ingestap. Sy het haar ma siek in die bed gevind. 
“Agge nee Mamma!” het Sibongile gesê, “Ek sal na jou omsien”. 
Sibongile het aan al die goed gedink wat haar ma vir haar gedoen 
het as sy siek was. “Mamma maak altyd vir my roosterbrood!” het 
Sibongile gedink. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sibongile se boetie Sipho het in die kombuis in gekom. “Mamma kyk 
altyd na ons as ons siek is,” het sy vir Sipho vertel, “nou is dit ons 
beurt! Help my asseblief om roosterbrood te maak!” Sipho is nie 
so fluks soos Sibongile nie en wil liewer gaan speel. Dit is ‘n lekker 
oggend en hy wil liewer op sy fiets gaan ry. Hy sit die roosterbrood 
in die rooster en stap fluit-fluit uit. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frommel
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai
kwes kwaal kwel kwaad

LEES

Sibongile wou iets baie spesiaal vir haar ma doen. “Ek moet iets 
gaan soek,” het sy gesê. Ek wonder wat wil sy vir haar maak? Sy 
werk hard om haar ma se dag spesiaal te maak?  Sy is fluks. Dit 
moet wees omdat haar ma so mooi na haar omgesien het toe sy 
siek was. Miskien gaan sy ‘n prent verf met haar nuwe kwas. 

SKRYF

1. 1. Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir Noem een ding wat jy dink Sibongile gaan vir 
haar ma maak?haar ma maak?

    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)    Sy gaan ‘n  ___ ___. (Sy gaan ‘n ___ ___ pluk)
2. 2. Wat het haar kwaad gemaak?Wat het haar kwaad gemaak?
    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.    Sy kon nie die ___ ruik wat ____ moes maak nie.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kweek
Skryf ‘n vraagvraag met: kwes

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
klim klip klas kleur
klok klomp klapper kleef

LEES

Sy het deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel om die 
roosterbrood te maak, maar hy het met sy fiets gaan ry. Die 
roosterbrood was nogsteeds in die rooster. Dit was koud en nie 
lekker warm nie! Sibongile sit nuwe snye brood in die rooster. Sy is 
nog kwaad. Waar kan Sipho wees? Sy roep hom om terug te kom. 
Sy wens hy was so fluks soos sy. Hulle ma is baie siek en sy sal graag 
warm roosterbrood wil hê.

SKRYF

1. 1. Wat was verkeerd met die roosterbrood?Wat was verkeerd met die roosterbrood?
    Die ___ was ___.    Die ___ was ___.
2. 2. Hoe het Sibongile die probleem opgelos?Hoe het Sibongile die probleem opgelos?
    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.    Sy het ___ ____ in die rooster gesit.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: klim  klim  
Skryf ‘n vraagvraag met: klipklip 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skouers luister oral spandeer almal

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Sy het weer deur die kombuis geloop. Sipho was veronderstel 
om die 
roosterbrood te 
maak, maar die 
keer het hy ‘n 
boek gelees. Die 
roosterbrood was 
nogsteeds in die 
rooster. Dit was 
koud! Die 
roosterbrood was 
nie warm nie! 
“Sipho! Jy is 
veronderstel om 
my te help om na 
Mamma om te 
sien!” het 
Sibongile gesê. 
Sy sit weer nuwe snye brood in die rooster. “Kyk asseblief na 
die roosterbrood! Moenie weer op jou fiets klim nie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Sipho die keer gedoen?Wat het Sipho die keer gedoen?
     Hy het ‘n ___ ____.     Hy het ‘n ___ ____.
2. 2. Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat Was Sibongile kwaad vir hom? Skryf een woord neer wat 
     wys dat sy kwaad was. ___. ___     wys dat sy kwaad was. ___. ___
3. 3. Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?Hoekom is die roosterbrood nie warm nie?
     Dit bly te ___ in die rooster.     Dit bly te ___ in die rooster.
4. 4. Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?Wat moet Sipho doen met die roosterbrood?
      Hy moet dit na ____ toe ___.      Hy moet dit na ____ toe ___.
5. 5. Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?Hoekom dink jy moet roosterbrood warm wees?
     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.     Sodat die botter kan ___ op die ___ brood.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. ek moet iets gaan soek – ek sal nou terug wees
2. sipho ry fiets lees ‘n boek en speel met die hond
3. wie gaan die brood vir mamma vat 



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
kwes kwaad kwaal kwel
klop klomp klapper kreef

LEES

Dit was uiteindelik Carla se verjaarsdag. Haar ouer suster, Candice, 
het gewag vir hierdie dag om aan te breek. Candice en haar ouma 
het ‘n helder geel fiets vir Carla uit gekies. Candice kon nie wag 
om vir Carla te leer hoe om fiets te ry nie. Na aandete, het Ouma, 
Candice toegelaat om die nuwe fiets in die huis in te stoot. Hulle 
het ‘n groot rooi strik om die handvatsels geknoop. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Carla het in die kamer in gehardloop. Haar gesig het verhelder van 
geluk toe sy die helder geel fiets sien. Maar toe het haar glimlag 
verflou. Sy frons. “Maar … ek weet nie hoe om fiets te ry nie,” het 
sy gesê. “Moenie bekommerd wees nie! Ek het ‘n plan! My geskenk 
aan jou, is om jou te leer fietsry!” het Candice opgewonde vertel.  
Die volgende oggend was Saterdag. Candice het Carla vroeg 
wakker gemaak. 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kleur
Skryf ‘n vraagvraag met: kwaai



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

strooi nooit prooi mooi

LEES

Die meisies het ‘n plan. Hulle gaan soek vir ‘n veilige plek waar hulle 
vir Carla kan leer om fiets te ry. Hulle kry ‘n mooi plekkie die park. 
Dit is naby ‘n dammetjie en hulle kan die paddas hoor kwaak. “Ek 
dink dit is net die regte plek,” sê Candice. “Klim op jou fiets met 
jou voete op die grond.” Sy wys vir Carla hoe om dit te doen. 
Carla is bang. 

SKRYF

1. 1. Waarheen is die twee sussies oppad?Waarheen is die twee sussies oppad?
     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.     Hulle gaan ‘n ___ soek om ___ te ry.
2. 2. Wat moet Carla eerste doen?Wat moet Carla eerste doen?
    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.    Sy moet op ___ fiets klim en ___ voete op die ___ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: nooi
Skryf ‘n vraagvraag met: kooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
swaai kraai draai kwaai
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Toe het Candice die fiets vas gehou sodat dit nie kon beweeg nie. 
“Nou kan jy oefen om te trap,” het sy vir Carla gesê.
Carla het haar voete op die pedale gesit terwyl Candice die fiets 
styf vas gehou het. Sy het getrap en getrap. Dit het maklik gelyk 
en gevoel, maar Carla was nogsteeds nie seker van die plan nie.  
Na ‘n paar minute het Candice gedink dat Carla nou op haar eie 
kan trap. 

SKRYF

1. 1. Waaraan hou Candice vas?Waaraan hou Candice vas?
    Sy hou aan die ___ se ___ vas.    Sy hou aan die ___ se ___ vas.
2. 2. Wat gebeur toe sy die saal los?Wat gebeur toe sy die saal los?
    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.    Carla het voorentoe ___ en die ___ het getuimel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: swaai  swaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: kraaikraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skryf dagboek goeie vang blonde

KLANK
nooi kooi vlooi rooi

swaai kraai draai taai

LEES

Sy frons. Dit het so maklik gelyk om vir Carla te leer. Miskien moet 
sy ‘n ander plan 
maak. Weer sê sy 
vir Carla om op te 
klim, maar die keer 
hou sy agter aan 
die saal vas. “Trap 
noe!” skree sy en 
hardloop saam met 
Carla soos 
wat sy trap. 
Na ‘n rukkie los sy 
die saal en Carla 
kom dit nie eers 
agter nie.
Toe Carla besef sy 
ry op haar eie, kraai 
sy van plesier en 
ry reg rondom die 
dammetjie. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is die twee sussies se name?Wat is die twee sussies se name?
      Hulle name is _____ en ____.      Hulle name is _____ en ____.
2. 2. Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?Wat is die nuwe plan wat Candice uitdink?
     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.     Sy gaan aan die _____ van die ____ vashou.
3. 3. Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?Watter geluid maak Carla toe sy besef sy ry op haar eie?
     Sy ___ van ___.     Sy ___ van ___.
4. 4. Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?Hoe wee tons sy kan nou fiets ry?
     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice     Sy maak ‘n ___ draai en ___ vir Candice
5. 5. Hoekom het Candice gefrons?Hoekom het Candice gefrons?
          Candice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fietsCandice het gedink dit is ___ om iemand te leer om fiets
     te ry.     te ry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. candice en carla is sussies
2. die fiets is is pragtig sê carla
3. ons gaan in die parkie speel



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
strooi nooit plooi prooi
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Jojo het ‘n moeilike tyd beleef by sy nuwe skool. “Hoekom moes ek 
na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
ouers het besluit dat daar ‘n groter skool in Johannesburg is en hy 
moet by sy pa gaan woon. Jojo was opgewonde om Graad 3 in ‘n 
nuwe skool te kan begin. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu

eeu meeu

LEES

Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
          ____________ hy kan, want hy het nuwe  hy kan, want hy het nuwe ____________ gekry om     gekry om    
    mee te speel..    mee te speel..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: sneeu
Skryf ‘n vraagvraag met: spreeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
groei broei koei loei
stoei snoei vloei roei

LEES

Die seun staar verbaas na die nuwe stewels. Hy kyk oor sy skouer 
en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: groei  groei  
Skryf ‘n vraagvraag met: broeibroei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

LEES

Na skool, het Jojo sy stewels aangetrek, die veters vasgeryg en na 
die veld toe gestap het. Hy het senuweeagtig gevoel toe hy op die 
veld stap. Op daardie oomblik, het die bal direk na Jojo toe gekom. 
Hy het dit na die 
doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo na skool gedoen?Wat het Jojo na skool gedoen?
     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.
2. 2. Hoe het hy gevoel oppad veld toe?Hoe het hy gevoel oppad veld toe?
     Hy was baie ______.     Hy was baie ______.
3. 3. Waar het die afknouers gesit?Waar het die afknouers gesit?
     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.
4. 4. Hoekom het almal vir hom gejuig?Hoekom het almal vir hom gejuig?
     Hy het ‘n ______ ______.     Hy het ‘n ______ ______.
5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
     Die groot seun het vir hom ______ ______.     Die groot seun het vir hom ______ ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jojo het Johannesburg toe getrek
2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 

toe gestap
3. ons sien jou vanmiddag by die veld sê die seuns



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
strooi nooit plooi prooi
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Jojo het ‘n moeilike tyd beleef by sy nuwe skool. “Hoekom moes ek 
na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
ouers het besluit dat daar ‘n groter skool in Johannesburg is en hy 
moet by sy pa gaan woon. Jojo was opgewonde om Graad 3 in ‘n 
nuwe skool te kan begin. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu

eeu meeu

LEES

Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
          ____________ hy kan, want hy het nuwe  hy kan, want hy het nuwe ____________ gekry om     gekry om    
    mee te speel..    mee te speel..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: sneeu
Skryf ‘n vraagvraag met: spreeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
groei broei koei loei
stoei snoei vloei roei

LEES

Die seun staar verbaas na die nuwe stewels. Hy kyk oor sy skouer 
en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: groei  groei  
Skryf ‘n vraagvraag met: broeibroei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

LEES

Na skool, het Jojo sy stewels aangetrek, die veters vasgeryg en na 
die veld toe gestap het. Hy het senuweeagtig gevoel toe hy op die 
veld stap. Op daardie oomblik, het die bal direk na Jojo toe gekom. 
Hy het dit na die 
doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo na skool gedoen?Wat het Jojo na skool gedoen?
     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.
2. 2. Hoe het hy gevoel oppad veld toe?Hoe het hy gevoel oppad veld toe?
     Hy was baie ______.     Hy was baie ______.
3. 3. Waar het die afknouers gesit?Waar het die afknouers gesit?
     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.
4. 4. Hoekom het almal vir hom gejuig?Hoekom het almal vir hom gejuig?
     Hy het ‘n ______ ______.     Hy het ‘n ______ ______.
5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
     Die groot seun het vir hom ______ ______.     Die groot seun het vir hom ______ ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jojo het Johannesburg toe getrek
2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 

toe gestap
3. ons sien jou vanmiddag by die veld sê die seuns



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
strooi nooit plooi prooi
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Jojo het ‘n moeilike tyd beleef by sy nuwe skool. “Hoekom moes ek 
na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
ouers het besluit dat daar ‘n groter skool in Johannesburg is en hy 
moet by sy pa gaan woon. Jojo was opgewonde om Graad 3 in ‘n 
nuwe skool te kan begin. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu

eeu meeu

LEES

Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
          ____________ hy kan, want hy het nuwe  hy kan, want hy het nuwe ____________ gekry om     gekry om    
    mee te speel..    mee te speel..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: sneeu
Skryf ‘n vraagvraag met: spreeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
groei broei koei loei
stoei snoei vloei roei

LEES

Die seun staar verbaas na die nuwe stewels. Hy kyk oor sy skouer 
en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: groei  groei  
Skryf ‘n vraagvraag met: broeibroei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

LEES

Na skool, het Jojo sy stewels aangetrek, die veters vasgeryg en na 
die veld toe gestap het. Hy het senuweeagtig gevoel toe hy op die 
veld stap. Op daardie oomblik, het die bal direk na Jojo toe gekom. 
Hy het dit na die 
doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 



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

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo na skool gedoen?Wat het Jojo na skool gedoen?
     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.
2. 2. Hoe het hy gevoel oppad veld toe?Hoe het hy gevoel oppad veld toe?
     Hy was baie ______.     Hy was baie ______.
3. 3. Waar het die afknouers gesit?Waar het die afknouers gesit?
     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.
4. 4. Hoekom het almal vir hom gejuig?Hoekom het almal vir hom gejuig?
     Hy het ‘n ______ ______.     Hy het ‘n ______ ______.
5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
     Die groot seun het vir hom ______ ______.     Die groot seun het vir hom ______ ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jojo het Johannesburg toe getrek
2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 

toe gestap
3. ons sien jou vanmiddag by die veld sê die seuns
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5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
     Die groot seun het vir hom ______ ______.     Die groot seun het vir hom ______ ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jojo het Johannesburg toe getrek
2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 

toe gestap
3. ons sien jou vanmiddag by die veld sê die seuns
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
strooi nooit plooi prooi
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Jojo het ‘n moeilike tyd beleef by sy nuwe skool. “Hoekom moes ek 
na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
ouers het besluit dat daar ‘n groter skool in Johannesburg is en hy 
moet by sy pa gaan woon. Jojo was opgewonde om Graad 3 in ‘n 
nuwe skool te kan begin. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu

eeu meeu

LEES

Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
          ____________ hy kan, want hy het nuwe  hy kan, want hy het nuwe ____________ gekry om     gekry om    
    mee te speel..    mee te speel..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: sneeu
Skryf ‘n vraagvraag met: spreeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
groei broei koei loei
stoei snoei vloei roei

LEES

Die seun staar verbaas na die nuwe stewels. Hy kyk oor sy skouer 
en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.
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Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

LEES

Na skool, het Jojo sy stewels aangetrek, die veters vasgeryg en na 
die veld toe gestap het. Hy het senuweeagtig gevoel toe hy op die 
veld stap. Op daardie oomblik, het die bal direk na Jojo toe gekom. 
Hy het dit na die 
doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 
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5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
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die park. 
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3. 3. Waar het die afknouers gesit?Waar het die afknouers gesit?
     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.
4. 4. Hoekom het almal vir hom gejuig?Hoekom het almal vir hom gejuig?
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5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
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2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 
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Jojo het ‘n moeilike tyd beleef by sy nuwe skool. “Hoekom moes ek 
na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
ouers het besluit dat daar ‘n groter skool in Johannesburg is en hy 
moet by sy pa gaan woon. Jojo was opgewonde om Graad 3 in ‘n 
nuwe skool te kan begin. 
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LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel
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Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
          ____________ hy kan, want hy het nuwe  hy kan, want hy het nuwe ____________ gekry om     gekry om    
    mee te speel..    mee te speel..
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LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.
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Die seun staar verbaas na die nuwe stewels. Hy kyk oor sy skouer 
en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.
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Na skool, het Jojo sy stewels aangetrek, die veters vasgeryg en na 
die veld toe gestap het. Hy het senuweeagtig gevoel toe hy op die 
veld stap. Op daardie oomblik, het die bal direk na Jojo toe gekom. 
Hy het dit na die 
doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 
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2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.
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doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo na skool gedoen?Wat het Jojo na skool gedoen?
     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.
2. 2. Hoe het hy gevoel oppad veld toe?Hoe het hy gevoel oppad veld toe?
     Hy was baie ______.     Hy was baie ______.
3. 3. Waar het die afknouers gesit?Waar het die afknouers gesit?
     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.
4. 4. Hoekom het almal vir hom gejuig?Hoekom het almal vir hom gejuig?
     Hy het ‘n ______ ______.     Hy het ‘n ______ ______.
5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
     Die groot seun het vir hom ______ ______.     Die groot seun het vir hom ______ ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jojo het Johannesburg toe getrek
2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 

toe gestap
3. ons sien jou vanmiddag by die veld sê die seuns
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
strooi nooit plooi prooi
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Jojo het ‘n moeilike tyd beleef by sy nuwe skool. “Hoekom moes ek 
na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
ouers het besluit dat daar ‘n groter skool in Johannesburg is en hy 
moet by sy pa gaan woon. Jojo was opgewonde om Graad 3 in ‘n 
nuwe skool te kan begin. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu

eeu meeu

LEES

Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
          ____________ hy kan, want hy het nuwe  hy kan, want hy het nuwe ____________ gekry om     gekry om    
    mee te speel..    mee te speel..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.
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& 
HERHAAL
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stoei snoei vloei roei
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Die seun staar verbaas na die nuwe stewels. Hy kyk oor sy skouer 
en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.
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na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
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Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel
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Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
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en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 
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1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
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2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: groei  groei  
Skryf ‘n vraagvraag met: broeibroei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

LEES

Na skool, het Jojo sy stewels aangetrek, die veters vasgeryg en na 
die veld toe gestap het. Hy het senuweeagtig gevoel toe hy op die 
veld stap. Op daardie oomblik, het die bal direk na Jojo toe gekom. 
Hy het dit na die 
doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo na skool gedoen?Wat het Jojo na skool gedoen?
     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.
2. 2. Hoe het hy gevoel oppad veld toe?Hoe het hy gevoel oppad veld toe?
     Hy was baie ______.     Hy was baie ______.
3. 3. Waar het die afknouers gesit?Waar het die afknouers gesit?
     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.
4. 4. Hoekom het almal vir hom gejuig?Hoekom het almal vir hom gejuig?
     Hy het ‘n ______ ______.     Hy het ‘n ______ ______.
5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
     Die groot seun het vir hom ______ ______.     Die groot seun het vir hom ______ ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jojo het Johannesburg toe getrek
2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 

toe gestap
3. ons sien jou vanmiddag by die veld sê die seuns



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
strooi nooit plooi prooi
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Jojo het ‘n moeilike tyd beleef by sy nuwe skool. “Hoekom moes ek 
na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
ouers het besluit dat daar ‘n groter skool in Johannesburg is en hy 
moet by sy pa gaan woon. Jojo was opgewonde om Graad 3 in ‘n 
nuwe skool te kan begin. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu

eeu meeu

LEES

Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
          ____________ hy kan, want hy het nuwe  hy kan, want hy het nuwe ____________ gekry om     gekry om    
    mee te speel..    mee te speel..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: sneeu
Skryf ‘n vraagvraag met: spreeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
groei broei koei loei
stoei snoei vloei roei

LEES

Die seun staar verbaas na die nuwe stewels. Hy kyk oor sy skouer 
en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

LEES

Na skool, het Jojo sy stewels aangetrek, die veters vasgeryg en na 
die veld toe gestap het. Hy het senuweeagtig gevoel toe hy op die 
veld stap. Op daardie oomblik, het die bal direk na Jojo toe gekom. 
Hy het dit na die 
doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo na skool gedoen?Wat het Jojo na skool gedoen?
     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.
2. 2. Hoe het hy gevoel oppad veld toe?Hoe het hy gevoel oppad veld toe?
     Hy was baie ______.     Hy was baie ______.
3. 3. Waar het die afknouers gesit?Waar het die afknouers gesit?
     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.
4. 4. Hoekom het almal vir hom gejuig?Hoekom het almal vir hom gejuig?
     Hy het ‘n ______ ______.     Hy het ‘n ______ ______.
5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
     Die groot seun het vir hom ______ ______.     Die groot seun het vir hom ______ ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jojo het Johannesburg toe getrek
2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 

toe gestap
3. ons sien jou vanmiddag by die veld sê die seuns
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HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
strooi nooit plooi prooi
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Jojo het ‘n moeilike tyd beleef by sy nuwe skool. “Hoekom moes ek 
na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
ouers het besluit dat daar ‘n groter skool in Johannesburg is en hy 
moet by sy pa gaan woon. Jojo was opgewonde om Graad 3 in ‘n 
nuwe skool te kan begin. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu

eeu meeu

LEES

Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
          ____________ hy kan, want hy het nuwe  hy kan, want hy het nuwe ____________ gekry om     gekry om    
    mee te speel..    mee te speel..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: sneeu
Skryf ‘n vraagvraag met: spreeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
groei broei koei loei
stoei snoei vloei roei

LEES

Die seun staar verbaas na die nuwe stewels. Hy kyk oor sy skouer 
en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: groei  groei  
Skryf ‘n vraagvraag met: broeibroei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

LEES

Na skool, het Jojo sy stewels aangetrek, die veters vasgeryg en na 
die veld toe gestap het. Hy het senuweeagtig gevoel toe hy op die 
veld stap. Op daardie oomblik, het die bal direk na Jojo toe gekom. 
Hy het dit na die 
doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo na skool gedoen?Wat het Jojo na skool gedoen?
     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.
2. 2. Hoe het hy gevoel oppad veld toe?Hoe het hy gevoel oppad veld toe?
     Hy was baie ______.     Hy was baie ______.
3. 3. Waar het die afknouers gesit?Waar het die afknouers gesit?
     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.
4. 4. Hoekom het almal vir hom gejuig?Hoekom het almal vir hom gejuig?
     Hy het ‘n ______ ______.     Hy het ‘n ______ ______.
5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
     Die groot seun het vir hom ______ ______.     Die groot seun het vir hom ______ ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jojo het Johannesburg toe getrek
2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 

toe gestap
3. ons sien jou vanmiddag by die veld sê die seuns
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
strooi nooit plooi prooi
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Jojo het ‘n moeilike tyd beleef by sy nuwe skool. “Hoekom moes ek 
na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
ouers het besluit dat daar ‘n groter skool in Johannesburg is en hy 
moet by sy pa gaan woon. Jojo was opgewonde om Graad 3 in ‘n 
nuwe skool te kan begin. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu

eeu meeu

LEES

Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
          ____________ hy kan, want hy het nuwe  hy kan, want hy het nuwe ____________ gekry om     gekry om    
    mee te speel..    mee te speel..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: sneeu
Skryf ‘n vraagvraag met: spreeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
groei broei koei loei
stoei snoei vloei roei

LEES

Die seun staar verbaas na die nuwe stewels. Hy kyk oor sy skouer 
en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.
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KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

LEES

Na skool, het Jojo sy stewels aangetrek, die veters vasgeryg en na 
die veld toe gestap het. Hy het senuweeagtig gevoel toe hy op die 
veld stap. Op daardie oomblik, het die bal direk na Jojo toe gekom. 
Hy het dit na die 
doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 
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LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.
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1. 1. Wat het Jojo na skool gedoen?Wat het Jojo na skool gedoen?
     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.
2. 2. Hoe het hy gevoel oppad veld toe?Hoe het hy gevoel oppad veld toe?
     Hy was baie ______.     Hy was baie ______.
3. 3. Waar het die afknouers gesit?Waar het die afknouers gesit?
     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.
4. 4. Hoekom het almal vir hom gejuig?Hoekom het almal vir hom gejuig?
     Hy het ‘n ______ ______.     Hy het ‘n ______ ______.
5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
     Die groot seun het vir hom ______ ______.     Die groot seun het vir hom ______ ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jojo het Johannesburg toe getrek
2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 

toe gestap
3. ons sien jou vanmiddag by die veld sê die seuns
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klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
strooi nooit plooi prooi
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Jojo het ‘n moeilike tyd beleef by sy nuwe skool. “Hoekom moes ek 
na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
ouers het besluit dat daar ‘n groter skool in Johannesburg is en hy 
moet by sy pa gaan woon. Jojo was opgewonde om Graad 3 in ‘n 
nuwe skool te kan begin. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
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KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu

eeu meeu

LEES

Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
          ____________ hy kan, want hy het nuwe  hy kan, want hy het nuwe ____________ gekry om     gekry om    
    mee te speel..    mee te speel..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: sneeu
Skryf ‘n vraagvraag met: spreeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
groei broei koei loei
stoei snoei vloei roei

LEES

Die seun staar verbaas na die nuwe stewels. Hy kyk oor sy skouer 
en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: groei  groei  
Skryf ‘n vraagvraag met: broeibroei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

LEES

Na skool, het Jojo sy stewels aangetrek, die veters vasgeryg en na 
die veld toe gestap het. Hy het senuweeagtig gevoel toe hy op die 
veld stap. Op daardie oomblik, het die bal direk na Jojo toe gekom. 
Hy het dit na die 
doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo na skool gedoen?Wat het Jojo na skool gedoen?
     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.
2. 2. Hoe het hy gevoel oppad veld toe?Hoe het hy gevoel oppad veld toe?
     Hy was baie ______.     Hy was baie ______.
3. 3. Waar het die afknouers gesit?Waar het die afknouers gesit?
     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.
4. 4. Hoekom het almal vir hom gejuig?Hoekom het almal vir hom gejuig?
     Hy het ‘n ______ ______.     Hy het ‘n ______ ______.
5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
     Die groot seun het vir hom ______ ______.     Die groot seun het vir hom ______ ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jojo het Johannesburg toe getrek
2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 

toe gestap
3. ons sien jou vanmiddag by die veld sê die seuns



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
strooi nooit plooi prooi
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Jojo het ‘n moeilike tyd beleef by sy nuwe skool. “Hoekom moes ek 
na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
ouers het besluit dat daar ‘n groter skool in Johannesburg is en hy 
moet by sy pa gaan woon. Jojo was opgewonde om Graad 3 in ‘n 
nuwe skool te kan begin. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu

eeu meeu

LEES

Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
          ____________ hy kan, want hy het nuwe  hy kan, want hy het nuwe ____________ gekry om     gekry om    
    mee te speel..    mee te speel..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: sneeu
Skryf ‘n vraagvraag met: spreeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
groei broei koei loei
stoei snoei vloei roei

LEES

Die seun staar verbaas na die nuwe stewels. Hy kyk oor sy skouer 
en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: groei  groei  
Skryf ‘n vraagvraag met: broeibroei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

LEES

Na skool, het Jojo sy stewels aangetrek, die veters vasgeryg en na 
die veld toe gestap het. Hy het senuweeagtig gevoel toe hy op die 
veld stap. Op daardie oomblik, het die bal direk na Jojo toe gekom. 
Hy het dit na die 
doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo na skool gedoen?Wat het Jojo na skool gedoen?
     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.
2. 2. Hoe het hy gevoel oppad veld toe?Hoe het hy gevoel oppad veld toe?
     Hy was baie ______.     Hy was baie ______.
3. 3. Waar het die afknouers gesit?Waar het die afknouers gesit?
     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.
4. 4. Hoekom het almal vir hom gejuig?Hoekom het almal vir hom gejuig?
     Hy het ‘n ______ ______.     Hy het ‘n ______ ______.
5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
     Die groot seun het vir hom ______ ______.     Die groot seun het vir hom ______ ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jojo het Johannesburg toe getrek
2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 

toe gestap
3. ons sien jou vanmiddag by die veld sê die seuns



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
strooi nooit plooi prooi
fraai lawaai slaai raaisel

LEES

Jojo het ‘n moeilike tyd beleef by sy nuwe skool. “Hoekom moes ek 
na hierdie skool toe kom?” het hy gemompel en sy skouers laat sak. 
“Die seuns by my vorige skool was nooit so gemeen nie!” Jojo se 
ouers het besluit dat daar ‘n groter skool in Johannesburg is en hy 
moet by sy pa gaan woon. Jojo was opgewonde om Graad 3 in ‘n 
nuwe skool te kan begin. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Hy is nou bietjie kwaad vir sy ouers, want hulle weet nie hoe 
gemeen die seuns in die nuwe skool is nie. Hulle wil nie hê hy moet 
saam met hulle sokker speel nie. Gister het een seun hom met 
water nat gespat. Jojo was lus om hom te skop maar sy ouers het 
hom geleer om nie ander kinders seer te maak nie. “Ek sal moet 
besluit wat ek gaan doen. So kan die nie aangaan nie!” 

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: strooi
Skryf ‘n vraagvraag met: raaisel



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu

eeu meeu

LEES

Jojo stap af na die sokkerveld toe waar al die seuns pouse sokker 
speel. Hy sal moet gou maak voor die klok lui. Hy maak eers ‘n draai 
by die badkamer en gaan haal sy nuwe stewels uit sy sportsak. 
Miskien as hulle sien hy het nuwe stewels sal hulle weet da thy ook 
kan sokker  speel. Op die veld kom die grootste seun na hom toe. Hy 
het ‘n groot frons op sy gesig. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo in die klas gedoen?Wat het Jojo in die klas gedoen?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________..
2. 2. Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?Dink jy hy kan sokker speel? Hoekom?
          ____________ hy kan, want hy het nuwe  hy kan, want hy het nuwe ____________ gekry om     gekry om    
    mee te speel..    mee te speel..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: sneeu
Skryf ‘n vraagvraag met: spreeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
groei broei koei loei
stoei snoei vloei roei

LEES

Die seun staar verbaas na die nuwe stewels. Hy kyk oor sy skouer 
en fluit vir die ander seuns.  “Kyk die ou se stewels! Hy moet baie 
goed wees om sulke stewels te hê!” “Dink julle hy kan maar saam 
speel?” Die klok lui voordat hulle iets kan sê en Jojo se hart sak in 
sy skoene. Na skool roep die seuns hom. “Ons sien jou vanmiddag in 
die park. 

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo vir hulle gewys?Wat het Jojo vir hulle gewys?
     Hy het sy      Hy het sy ____________  ____________ vir hulle gewys.. vir hulle gewys..
2. 2. Waar gaan hulle sokker speel die middag?Waar gaan hulle sokker speel die middag?
     Hulle gaan in die      Hulle gaan in die ____________  ____________ speel. speel.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: groei  groei  
Skryf ‘n vraagvraag met: broeibroei 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klomp stede rekord gebêre tempels

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

LEES

Na skool, het Jojo sy stewels aangetrek, die veters vasgeryg en na 
die veld toe gestap het. Hy het senuweeagtig gevoel toe hy op die 
veld stap. Op daardie oomblik, het die bal direk na Jojo toe gekom. 
Hy het dit na die 
doel toe gedribbel. 
Hy het die bal hard 
geskop. Jojo het ‘n 
doel geskop! Al die 
seuns het gejuig en 
die groot seun knip 
vir hom sy oog. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het Jojo na skool gedoen?Wat het Jojo na skool gedoen?
     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.     Hy het sy ______ aangetrek en die veters ______.
2. 2. Hoe het hy gevoel oppad veld toe?Hoe het hy gevoel oppad veld toe?
     Hy was baie ______.     Hy was baie ______.
3. 3. Waar het die afknouers gesit?Waar het die afknouers gesit?
     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.     Hulle het aan ______ ______ van die ______ gesit.
4. 4. Hoekom het almal vir hom gejuig?Hoekom het almal vir hom gejuig?
     Hy het ‘n ______ ______.     Hy het ‘n ______ ______.
5. 5. Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?Hoe weet jy dit was net ‘n plan van die afknouers?
     Die groot seun het vir hom ______ ______.     Die groot seun het vir hom ______ ______.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. jojo het Johannesburg toe getrek
2. hy het sy stewels aangetrek veters vasgemaak en veld 

toe gestap
3. ons sien jou vanmiddag by die veld sê die seuns



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



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

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
krap kryt krom krag
stok stam stap stop

LEES

Mandu het daarvan gehou om te skryf. Sy het veral daarvan 
gehou om in haar spesiale dagboek te skryf. Sy het elke dag die 
gebeure van die dag neergeskryf. Sy het haar persoonlike geheime 
neergeskryf. Skryf het haar gehelp om haar kop skoon te kry. Dit 
het gehelp om haar te kalmeer. Dit het haar gehelp om gelukkig 
te voel. Mandu wou nie hê enige iemand moes haar persoonlike 
geheime lees nie. Sys al dit stop as sy dit sien.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Sy het geweet dat sy ‘n goeie wegsteekplek vir haar dagboek moes 
vind. Sy het in haar kamer rond gekyk en gedink waar die veiligste 
wegsteekplek vir haar dagboek sou wees. Erens waar niemand sal 
kom krap nie. As iemand deur my goed gegaan het en my dagboek 
met my persoonlike geheime gelees het, sou ek verskriklik verleë en 
kwaad gevoel het. Ek sou die person vra om te stop.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: kreef
Skryf ‘n vraagvraag met: stoom



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie stede rekord gebêre tempels

KLANK
swak swerm swaan swoeg
smaak smeer smal smelt

LEES

Uiteindelik het sy besluit om dit onder haar bed weg te steek. 
Dit was ‘n goeie plan. “Niemand sal dit ooit daar vind nie!” het sy 
gedink. Een middag, toe Mandu en haar vriendin Anna na skool by 
haar huis gekom het, het Mandu haar dagboek wawyd oop op haar 
kamervloer gevind. Mandu se gesig het warm gevoel. Haar hart het 
vinnig begin klop. Sy gaan die skelm vang. 

SKRYF

1. 1. Wat is Mandu se maat se naam?Wat is Mandu se maat se naam?
     Haar maat se _____ is _____.     Haar maat se _____ is _____.
2. 2. Waar het sy haar dagboek weggesteek?Waar het sy haar dagboek weggesteek?
     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.     Sy het dit _____ haar _____ weggesteek.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: smelt
Skryf ‘n vraagvraag met: swaan

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
skaap skip skop skyn
speel spek spuit span

LEES

As iemand in my goed krap sonder om my te vra, voel ek ook 
kwaad. Soos die ander dag, toe ek by die huis kom het my suster 
gevang dat sy  my e-posse op my rekenaar lees. My gesig het warm 
gevoel, my hart het vinning geklop en ek het gegil, net soos Mandu. 
Ek wou omdraai en weghardloop, maar het gedink ek wil haar liewer 
‘n taai klap gee. 

SKRYF

1. 1. Wie het die e-posse gelees?Wie het die e-posse gelees?
    Die persoon se _____ het die e-posse _____.    Die persoon se _____ het die e-posse _____.
2. 2. Wat wou sy doen?Wat wou sy doen?
    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.    Sy wou haar ‘n _____ _____ gegee het.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: skoen  skoen  
Skryf ‘n vraagvraag met: spoelspoel 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

speletjie krap stamp wakker droom

KLANK
plan plas plek plak
vlooi vlieg vlerk vloot

LEES

 “Ons kan uitvind wie dit was!” het Anna kalm gesê. “Hierdie is 
‘n goeie leidraad! Aan wie kan jy dink wat vuil vingers het?” 
“Ek wet jou dit is 
my jonger broer,” 
het Mandu gesê. 
“Thabo het altyd 
vuil vingers nadat 
hy buite gespeel 
het!”. Kom ons 
gaan soek hom. 
Ons moet hom 
ondervra om 
uit te vind of 
dit hy was!” het 
Anna gesê. 
Mandu het 
haarself verbeel 
dat Thabo al 
haar geheime 
gelees het.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat was ‘n goeie leidraad?Wat was ‘n goeie leidraad?
     Daar was      Daar was __________  __________ op die blad. op die blad.
2. 2. Wie het hulle gedink het vuil vingers?Wie het hulle gedink het vuil vingers?
     Hulle het gedink dit is      Hulle het gedink dit is __________..
3. 3. Hoekom het hulle gedink dit is hy?Hoekom het hulle gedink dit is hy?
     Thabo het altyd      Thabo het altyd __________  __________ as hy buite gespeel  as hy buite gespeel __________..
4. 4. Waarom kon dit nie Thabo wees nie?Waarom kon dit nie Thabo wees nie?
     Dit kon nie Thabo wees nie, want hy      Dit kon nie Thabo wees nie, want hy ________  __________  __________nie.nie.
5. 5. Hoe oud is Thabo?Hoe oud is Thabo?
     Hy is      Hy is __________  __________ oud. oud.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. mandu en anna is groot maats
2. my boetie het vuil vingers hande voete en hare.
3. Wie sou in Mandu se kamer ingekom het



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 



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

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.



–––––– 3  3 ––––––
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.



–––––– 3  3 ––––––
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.



–––––– 3  3 ––––––
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 



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

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap
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Grade 3 Term 2 Home Language Afrikaans Worksheets

HOME LANGUAGE AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 3 TERMYN  2 WERKKAART 
MAANDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
fraai frons Frik frommel
flou flap flits fluks

LEES

Mense het eers 5,000 jaar terug begin skryf. Een so ‘n plek waar 
die skryfkuns uitgevind is, is Sumer genoem. Sumer het in ‘n plek 
bestaan wat ons vandag as Iraq ken. Sumer is een van die eerste 
plekke in die wêreld waar mense in stede begin woon het. Die 
mense van Sumer het groot tempels binne die stadsmure gebou 
waar hulle hul gode kon aanbid. Ek dink die lewe moes baie anders in 
daardie tyd gewees het.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

LEES

Die tempels nie net vir aanbidding gebruik nie, maar ook as pakhuise 
gebruik om ‘n verskeidendheid van goedere in te stoor. Die tempel 
se skribas moes ‘n sisteem ontwikkel om rekord te hou van alles wat 
in die tempel gestoor is – sodat hulle nie iets sou vergeet nie. Dit is 
hoe die skryfkuns ontstaan het. Vandag skryf ons baie anders en 
ons gebruik letters en syfers.

WRITE
Skryf ‘n sinsin met: frons
Skryf ‘n vraagvraag met: fluks
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
kweek kwas kwaak kwaai

klim klip klas kleur

LEES

Lank gelede, toe bome kon praat en visse kon vlieg, was Padda die 
grootste van al die diere. Hy kon die hardste kwaak en het onder 
‘n groot klip gewoon. Hy het graag almal geboelie en die diere was 
besig om baie moeg te raak vir hom. Hulle het kwaai met hom 
gepraat en gevra dat hy moet stop. Op ’n dag, toe Padda gaan 
swem, hou die ander diere ’n vergadering om te besluit wat om 
met Padda te doen. 

SKRYF

1. 1. Wie was die groot boelie?Wie was die groot boelie?
     _____ was die groot boelie.     _____ was die groot boelie.
2. 2. Waar het hy gewoon?Waar het hy gewoon?
     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.     Padda het _____ ‘n _____ gewoon.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n sinsin met: kwas
Skryf ‘n vraagvraag met: kleur

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
nooit prooi strooi plooi
swaai kraai lawaai slaai

LEES

“Ons sal ‘n plan moet maak!” “Ons moet hom besig hou sodat hy 
vergeet om ons te hiet en gebied,” sê Leeu met ‘n frons.
“Goeie idee,” sê Renoster, “maar hoe gaan ons dit doen?” “Ek 
weet,” sê Wildsbok. “Waarom vra ons nie vir Aap nie, hy het altyd 
sulke goeie idees. Aap swaai net toe verby en vra wat hy kan doen 
om te help. Die diere verduidelik aan hom hulle plan. 

SKRYF

1. 1. Wie het wou n plan maak?Wie het wou n plan maak?
    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.    _____ het gesê hulle sal n _____ moet maak.
2. 2. Met wie het Padda gestoei?Met wie het Padda gestoei?
    Hy het met _____ gestoei.    Hy het met _____ gestoei.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  woorde en  woorde in jou woordeboek. 
Skryf ‘n sinsin met: slaai  slaai  
Skryf ‘n vraagvraag met: fraaifraai 

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

ware verhaal dolfyne branders hulp

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei stoei vloei

LEES

 Aap se gesig trek op ‘n plooi. “ Mmmm,”  sê hy. “Ons moet iets 
doen wat geen haan oor gaan kraai nie.”
Skielik is daar ‘n groot lawaai, Padda is terug en hy begin sommer 
dadelik met 
Aap stoei. 
Aap besef dat 
die diere regtig ‘n 
probleem het. Wat 
daarvan as ons 
stroop aan sy tong 
smeer sodat dit 
taai raak? Ons kan 
wag tot hy weer 
lê en snork en dan 
kan ons die feetjies 
vra om sy tong te 
smeer met stroop. 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het aan die slimplan gedink?Wie het aan die slimplan gedink?
    _____ het aan die slim plan gedink.    _____ het aan die slim plan gedink.
2. 2. Wat was die plan?Wat was die plan?
     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.     Hulle moes _____ aan Padda se _____ smeer.
3. 3. Hoe sou die plan help?Hoe sou die plan help?
     Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te      Padda se _____ sou _____ wees en hy sou sukkel om kos te 
    vang.    vang.
4. 4. Het die diere gedink die plan sou werk?Het die diere gedink die plan sou werk?
      _____, hulle was beindruk met die plan.      _____, hulle was beindruk met die plan.
5. 5. Het die plan gewerk?Het die plan gewerk?
     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.     Ja, _____ het nie meer tyd om die _____ te _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en   woorde van Aktiwiteit 1.

VRYDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. die olifant buffel renoster en kameelperd is in die veld
2. Padda sê julle sal my nooit kan vang nie
3. oppas skree Aap
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