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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
wees straat bang geld alleen

KLANK
meer gee keel peer
soom dood koor boot

 LEES

My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n peer‘n peer
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur duur huur vuur
suur tuur nuus nuut

 LEES

In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n vuur‘n vuur

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
    Ek is nie bang vir _____.    Ek is nie bang vir _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur
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KLANK
muur duur huur vuur
suur tuur nuus nuut

 LEES

In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n vuur‘n vuur

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
    Ek is nie bang vir _____.    Ek is nie bang vir _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
wees straat bang geld alleen

KLANK
meer gee keel peer
soom dood koor boot

 LEES

My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n peer‘n peer
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In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.
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koek roes boek soek
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My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.
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vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
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MAANDAG  AKTIWITEIT 2
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Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 
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In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.
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LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.
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1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
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koek roes boek soek
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My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
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wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  
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SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur
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MAANDAG  AKTIWITEIT 1
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HERHAAL
wees straat bang geld alleen

KLANK
meer gee keel peer
soom dood koor boot
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My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n peer‘n peer
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   
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HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur duur huur vuur
suur tuur nuus nuut

 LEES

In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n vuur‘n vuur

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
    Ek is nie bang vir _____.    Ek is nie bang vir _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
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wees straat bang geld alleen

KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.
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LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek
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wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  
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1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
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My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 
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In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
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My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.
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1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
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     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.
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Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
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KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
wees straat bang geld alleen

KLANK
meer gee keel peer
soom dood koor boot

 LEES

My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n peer‘n peer



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur duur huur vuur
suur tuur nuus nuut

 LEES

In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n vuur‘n vuur

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
    Ek is nie bang vir _____.    Ek is nie bang vir _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
wees straat bang geld alleen

KLANK
meer gee keel peer
soom dood koor boot

 LEES

My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n peer‘n peer
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur duur huur vuur
suur tuur nuus nuut

 LEES

In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n vuur‘n vuur

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
    Ek is nie bang vir _____.    Ek is nie bang vir _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
wees straat bang geld alleen

KLANK
meer gee keel peer
soom dood koor boot

 LEES

My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n peer‘n peer



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur duur huur vuur
suur tuur nuus nuut

 LEES

In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n vuur‘n vuur

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
    Ek is nie bang vir _____.    Ek is nie bang vir _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
wees straat bang geld alleen

KLANK
meer gee keel peer
soom dood koor boot

 LEES

My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n peer‘n peer
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur duur huur vuur
suur tuur nuus nuut

 LEES

In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n vuur‘n vuur

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
    Ek is nie bang vir _____.    Ek is nie bang vir _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
wees straat bang geld alleen

KLANK
meer gee keel peer
soom dood koor boot

 LEES

My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n peer‘n peer
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur duur huur vuur
suur tuur nuus nuut

 LEES

In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n vuur‘n vuur

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
    Ek is nie bang vir _____.    Ek is nie bang vir _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
wees straat bang geld alleen

KLANK
meer gee keel peer
soom dood koor boot

 LEES

My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n peer‘n peer



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur duur huur vuur
suur tuur nuus nuut

 LEES

In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n vuur‘n vuur

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
    Ek is nie bang vir _____.    Ek is nie bang vir _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
wees straat bang geld alleen

KLANK
meer gee keel peer
soom dood koor boot

 LEES

My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n peer‘n peer



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur duur huur vuur
suur tuur nuus nuut

 LEES

In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n vuur‘n vuur

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
    Ek is nie bang vir _____.    Ek is nie bang vir _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
wees straat bang geld alleen

KLANK
meer gee keel peer
soom dood koor boot

 LEES

My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n peer‘n peer
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur duur huur vuur
suur tuur nuus nuut

 LEES

In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n vuur‘n vuur

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
    Ek is nie bang vir _____.    Ek is nie bang vir _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
wees straat bang geld alleen

KLANK
meer gee keel peer
soom dood koor boot

 LEES

My keel is seer. Mamma sê eet ‘n peer. Eet ‘n peer vir jou seer 
keel. Sy gee vir my die geel peer. Ek is bang om die peer te eet. 
Ek is bang dit maak my keel seer. Ek dink my keel gaan seer 
wees vir ‘n lang ruk. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek sal bang wees om alleen in die straat te stap. Veral as 
vreemde mense vir my geld wil gee. Mamma wil nie hê ek moet 
alleen in die straat stap nie. Sy sê ek moet saam met my 
sussie stap. Ons mag nie alleen stap nie. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n peer‘n peer
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur duur huur vuur
suur tuur nuus nuut

 LEES

In die straat is ‘n muur. Agter die muur is ‘n vuur.  Ek is nie 
bang vir die vuur agter die muur nie. Ons gaan op die nuus hoor 
van die vuur. Ek gaan alleen in die straat loop om die vuur te 
sien. Ek gaan oor die muur tuur en na die vuur kyk.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n vuur‘n vuur

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is agter die muur?Wat is agter die muur?
    Daar is ‘n _____ agter die muur.    Daar is ‘n _____ agter die muur.
2. 2. Waarvoor is ek nie bang nie?Waarvoor is ek nie bang nie?
    Ek is nie bang vir _____.    Ek is nie bang vir _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
koek roes boek soek
oes noem doek hoes

 LEES

My keel was seer. Ek het begin hoes. Ek soek ‘n peer vir my 
seer keel. Ek sien net koek. Ek kan nie die peer sien nie. Dalk is 
die peer onder die doek. Dalk is dit agter die boek. Ek sal soek 
en soek. Ek wil nie meer hoes nie.

SKRYF

1. 1. Wat het jy gesoek?Wat het jy gesoek?
     Ek het die _____ gesoek.     Ek het die _____ gesoek.
2. 2. Hoekom soek jy die peer?Hoekom soek jy die peer?
     Ek wil nie _____.     Ek wil nie _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n koek‘n koek

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

wees straat bang geld alleen

KLANK
muur nuut suur nuus

soet doek noem oes

LEES  

Jy moet nie alleen in die straat loop nie! Dit maak my bang as ek 
alleen in die straat loop. Daar is mense agter die muur. Hulle wil 
vir jou geld gee. Ek is bang vir die mense agter die muur. Ek hoor 
op die nuus dat ons nie alleen in die straat moet stap nie.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. jy moet nie alleen in die straat loop nie 
2. dit maak my bang as ek alleen in die strat loop 
3. daar is mense agter die muur



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand
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HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand
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Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.
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    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
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lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
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KYK   
& 

HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
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HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   
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HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
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& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.
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VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand
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MAANDAG  AKTIWITEIT 1
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HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   
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HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2
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SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
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HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   
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HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   
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HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.
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KLANK
sien tier lief siek
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Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.
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VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
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2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand
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KLANK
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roes soet oes noem
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Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
nuut muur duur nuut
roes soet oes noem

 LEES

Mamma koop vir my ‘n boek. Die boek is nuut. Dit is ‘n nuwe 
boek. Die boek was duur. In die boek is nuus oor die wêreld. In 
die boek noem hulle al die diere. As ek soet is laat mamma my 
die boek lees. Ek moet die duur boek oppas.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In die boek is ‘n prent. Daar is ‘n prent van die strand. Die 
boek het nuus oor die strand. Op die strand is skulpe. Daar is 
ook plastiek op die strand. Ek en my vriende moet leer om die 
strand skoon te hou. Die strand sal weer nuut lyk as dit skoon 
is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die strandDie strand



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek
tien nies kiem dier

 LEES

Ek sien ‘n tier. Die tier is ‘n dier. Die tier dier is lief vir die natu-
ur. Daar is ‘n kiem op die tier. Die kiem gaam die tier siek maak. 
Dan gaan die tier nies. Die tier moet leer om skoon te wees. 
Die kiem moet nie op die tier dier wees nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n tier‘n tier

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waar is die kiem?Waar is die kiem?
    Die _____ is op die _____.    Die _____ is op die _____.
2. 2. Wat het met die tier gebeur?Wat het met die tier gebeur?
    Die tier het _____ geword.    Die tier het _____ geword.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
lui huis duif tuin

muis vuil suig ruik

 LEES

In die huis is ‘n muis. Die muis kom uit die tuin. Die muis ruik 
die kaas in die huis. Die muis is vuil. Hy was in die tuin. Die duif 
sien die muis. Die duif is lui. Hy sê die muis moet vir hom kaas 
bring. Die lui duif is gaan siek word van die kaas.

SKRYF

1. 1. Wie is in die huis?Wie is in die huis?
    Die _____ is in die _____.    Die _____ is in die _____.
2. 2. Wat wil die lui duif hê?Wat wil die lui duif hê?
    Die lui ______ wil ______ hê.    Die lui ______ wil ______ hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vuil muisDie vuil muis

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

strand skoon leer vriende wêreld

KLANK
sien tier lief siek

lui huis duif tuin

LEES

 

Die strand is vuil. Melati en haar vriende wil die strand skoon 
maak. Die vuil strand is nie mooi nie. Hulle tel al die gemors op en 
sit dit in sakke. Daar is te veel plastiek op die vuil strand. Hulle 
is lief vir die strand. Melati wil haar vriende van ‘n skoon wêreld 
leer.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die strand is fuil
2. melati en haar vriende maak dit skoon
3. op die strand is plastiek skulpe en sand



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
vrou oes groente trek groot

KLANK
sien tier nies kiem
huis lui ruit duif

 LEES

Die man is lui.  Dit is ‘n lui man. Sy vrou moet die groente oes.
Die lui man help haar nie. Sy vra vir duif om haar te help. Duif is 
ook lui. Dit is ‘n  lui duif. Wat gaan sy doen? Die huis is groot en 
die groente is te veel om te oes..

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou kry ‘n plan. Sy gaan haar lui man ‘n les leer. Die duif is 
ook lui. Sy vra vir muis om haar te help. Sy vra vir tier om haar 
te help. Die diere help die vrou om die groente te oes. Sy gee 
van die groente vir muis en tier. Die lui man en die lui duif kry 
niks.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Beet‘n Beet



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud
tou bou gou mou

 LEES

Die vrou is oud. Sy gebruik tou om ‘n kous te maak. Sy kry 
koud. Sy wil ‘n kous aan een voet dra. Sy dra ‘n kous aan die an-
der voet. Sy het ook ‘n trui met een lang mou. Die ander mou 
is ook lank. Sy kry hout om ‘n vuur te maak. Sy kry baie koud.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Die ou vrouDie ou vrou

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat is fout met die vrou?Wat is fout met die vrou?
    Die _____ kry _____.    Die _____ kry _____.
2. 2. Wat maak sy met die tou?Wat maak sy met die tou?
    Sy maak ‘n _____ met die _____.    Sy maak ‘n _____ met die _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
deur reuk neus geur
reus seun neut geut

 LEES

Die seun het ‘n rooi neus. Hy trek sy neus. Sy neus raak rooi. 
Die reus lag vir die seun met die rooi neus. Die seun klap die 
deur toe. Hy wil nie hê die reus moet vir hom lag nie. Reus se 
vrou sê hy moet nie vir die seun lag nie. Sy gaan die reus se 
neus ook trek.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n rooi neus?Wie het ‘n rooi neus?
    Die ______ het ‘n rooi ______.    Die ______ het ‘n rooi ______.
2. 2. Wat doen die reus?Wat doen die reus?
    Die reus lag ______.    Die reus lag ______.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Reus‘n Reus

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vrou oes groente trek groot

KLANK
hout kous goud oud

deur reuk neus geur

LEES

 

Die vrou, die seun en die lui man trek aan die groot beet. Die 
diere kyk vir hulle en lag. Die beet wil nie uit die grond kom nie. 
Hulle trek en trek. Hulle oes die groente vandag, maar die beet is 
te groot. Dalk moet hulle vir die reus vra om te help. Hy sal die 
groot beet uit kan trek. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die vrou die seun en die lui man trek aan die beet
2. mamma rhandu is baie moeg
3. daar is baie groente op die plas



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
tou bou gou mou
reus seun neut geut

 LEES

Ons gaan gou ‘n huis moet bou. Die seun is bang vir die reus. 
Die reus wil na die seun se huis trek. Die seun en die reus kan 
nie saam in die huis woon nie. Die seun gaan sy huis in ‘n ander 
straat moet bou. Die reus lag vir die bang seun.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Waar gaan ons nou gou ‘n huis kan bou? Die reus het al klaar na 
die seun se huis getrek. Die seun lag nou vir die reus. Die seun 
weet die geut van sy huis is stukkend. Die reus gaan nat word 
as dit reën. Die seun kan nou ‘n skoon huis bou met ‘n geut wat 
nie gebreek is nie.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die huis met die stukkende geut.Die huis met die stukkende geut.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis
sein aarbei eina Mei

 LEES

In Mei gaan ons reis. Ons gaan na ‘n land reis. Die land lyk soos 
‘n aarbei. Ons moet na die land seil. Die reis gaan met ‘n boot 
wees. Daar is ‘n strand in die land. Op die strand is daar skulpe. 
Ek gaan elke dag een groot aarbei eet in die aarbei land.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Groot aarbei‘n Groot aarbei

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Waarmee gaan ons reis?Waarmee gaan ons reis?
    Ons gaan met ‘n _____ reis.    Ons gaan met ‘n _____ reis.
2. 2. Wat gaan ek eet?Wat gaan ek eet?
    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.    Ek gaan _____ dag ‘n _____ eet.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
baai haai saai raai
laai kaai maai waai

 LEES

Mamma gaan vir ons van die kaai af waai as ons met ons boot 
gaan reis. Sy is bang die haai gaan ons vang. Ons is nie bang vir 
die haai nie. Die haai vra of ons hom in die boot sal laai. Hy wil 
ook van die groot aarbei eet. 

SKRYF

1. 1. Vir wie is mamma bang?Vir wie is mamma bang?
    Sy is bang vir die _____.    Sy is bang vir die _____.
2. 2. Wie moet ons in die boot laai?Wie moet ons in die boot laai?
    Ons moet die _____ in die _____.    Ons moet die _____ in die _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die haai in die bootDie haai in die boot

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

land hulle plan beter vraag

KLANK
eina Mei seil reis

baai haai saai raai

LEES

 

Kamala kyk kwaai na haar sussie. Hulle wil na die ou vrou se huis 
toe gaan. Hulle stry. Die twee kwaai sussies stry. Hulle het ‘n 
vraag vir die ou vrou. Hulle wil hê sy moet raai. Wat moet sy 
raai? Die ou vrou gee vir die kwaai sussies ‘n plan. Hulle is nie 
meer kwaai nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die een sussie se naam is Kamala
2. wat moet die ou vrou doen
3. hoekom is die sussie kwaai



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
verby dorp taxi koop idee

KLANK
sein aarbei eina Mei
laai kaai maai waai

 LEES

Mei is die vyfde maand van die jaar. Dan koop mamma altyd 
vir my warm klere. Die wind waai koud in Mei. Ek moet warm 
klere dra. Ons ry met ‘n taxi dorp toe om die klere te koop. 
Ek hou van die trui met die aarbei op. Mamma koop vir my die 
trui.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Die vrou in die winkel vra of ek ‘n boek ook wil koop. Die boek 
gaan oor ons land. Ek kan nie kies tussen die boek en die klere 
nie. Mamma maak ‘n plan en sy koop die boek en die klere. Ons 
ry met die taxi huis toe. Dit maak my moeg om klere te koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die trui Die trui 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
rooi nooi mooi gooi
fooi hooi kooi tooi

 LEES

Ek het ‘n mooi trui gekoop. Die trui is mooi. Daar is ‘n rooi aar-
bei op die trui. Môre gaan ek myself optooi met die mooi trui. 
Ek gaan vir Nita nooi om na die mooi trui te kom kyk. Ek sal my 
trui uitrek as ons die bal in die tuin gaan gooi.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: NitaNita

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat het ek vir my gekoop?Wat het ek vir my gekoop?
    Ek het ‘n _____ trui gekoop.    Ek het ‘n _____ trui gekoop.
2. 2. Wie gaan by my kom kuier?Wie gaan by my kom kuier?
    _____ gaan by my kom kuier.    _____ gaan by my kom kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
boei koei loei roei
koei loei boei roei

 LEES

Ons het in die rooi taxi gery. Ons wou ‘n mooi trui gaan koop. 
Ek het ‘n koei gesien. Die koei was in die veld. Die koei was 
alleen. Ek het die koei hoor loei. Hoekom loei die koei? Die koei 
wil ook ‘n mooi rooi trui hê.

SKRYF

1. 1. Waarmee ry ons dorp toe?Waarmee ry ons dorp toe?
    Ons ry met ‘n rooi _____.    Ons ry met ‘n rooi _____.
2. 2. Hoekom loei die koei?Hoekom loei die koei?
    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.    Die _____ wil ook ‘n _____ trui hê.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die koeiDie koei

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

verby dorp taxi koop idee

KLANK
fooi hooi kooi tooi

koei loei boei roei

LEES

 

Ek en Ouma is in die winkel. Ons gaan vir my ‘n nuwe T-hemp 
koop. Ek hou van die hemp met die rooi aarbei op maar Ouma 
dink nie dit is ‘n goeie idee nie. Ek wys vir haar die een met die 
dinosaurus op. Sy hou ook nie Sy hou ook nie daarvan nie. Ek 
sug. Ouma koop vir my ‘n wit T-hemp.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. ouma en ek is in die winkel
2. ek wil ‘n rooi trei hê
3. nee ek wil nie ‘n wit t-hemp hê nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
fooi hooi kooi tooi
koei loei boei roei

 LEES

Ons is weer in die winkel. Vandag moet ek ‘n nuwe broek koop. 
Ek wil nie ‘n nuwe broek hê nie. Mamma sê ek moet ‘n swart 
broek koop. Ek wonder of die koei ook ‘n swart broek wil hê. Ek 
gaan lag vir die koei met sy rooi trui en swart broek.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Ek wil nie die nuwe broek hê nie. Mamma kyk kwaai na my. Sy 
sê ek moet nuwe klere kry. My klere is nou te oud en ek gaan 
koud kry. My klere is ook te klein. Ek het so groot soos ‘n reus 
gegroei. Mamma koop vir my vier nuwe broeke. Ek wil huil.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die vier nuwe broeke. Die vier nuwe broeke. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu meeu
eeu leeu meeu leeu

 LEES

Die leeu en die meeu is maats. Hulle is lankal maats. Hulle is al 
vir ‘n eeu maats. Die meeu wil vir die leeu ‘n mooi skulp op die 
strand op tel. Die leeu weet nie wat om met die skulp te doen 
nie. Hy lag en die meeu lag ook. Die meeu dink leeu is dom.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: MaatsMaats

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie is al ‘n eeu lank maats?Wie is al ‘n eeu lank maats?
    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.    ______ en ______ is al vir ‘n eeu lank maats.
2. 2. Hoe lank is ‘n eeu?Hoe lank is ‘n eeu?
    ‘n ______ is honderd jaar.    ‘n ______ is honderd jaar.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
bloei blaar blom bleek
blaas blik bloos bloed

 LEES

Fadzi het haar met die blik gesny. Haar vinger bloei. Daar is 
bloed op haar nuwe swart broek. Wat is op haar swart broek? 
Daar is bloed op haar swart broek. Mamma blaas op haar 
vinger. Haar vinger bloei nie meer nie. Fadzi is bietjie bleek. Sy 
het groot geskrik.

SKRYF

1. 1. Wie het haar vinger gesny?Wie het haar vinger gesny?
    _____ het haar vinger gesny.    _____ het haar vinger gesny.
2. 2. Wat het mamma gedoen?Wat het mamma gedoen?
    Mamma het op haar vinger ge _____.    Mamma het op haar vinger ge _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Fadzi se vinger wat bloei.Fadzi se vinger wat bloei.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sagte broek winkel wanneer swart

KLANK
leeu meeu eeu leeu 

bloei blaar blom bleek

LEES

 

Fadzi wil nie ‘n nuwe broek gaan koop nie. Pappa sê haar ou 
broek het bloed op. Nou moet hulle weer in die rooi taxi dorp 
toe ry. Hulle gaan ‘n nuwe sagte swart broek koop. Die winkel 
het baie broeke. Fadzi weet nie wat om te kies nie. Dalk moet 
sy die broek met rooi blom en groen blaar op koop. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. fadzi het ‘n trui ‘n t-hemp en ‘n broek gekoop 
2. eina ek het my vinger gesnei
3. die broek het ‘n rooi blom op



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
tannie niggie wonder reën onder

KLANK
leeu meeu eeu blaar

blaas blik bloos bloed

 LEES

Dit is my verjaarsdag. Ek het sewe kersies op my koek. Ek blaas 
die kersies dood. My maats het vir my geskenke gekoop. Ek 
hoop daar is ‘n mooi boek in een van die pakkies. Of dalk ‘n rooi 
broek. Ek moet raai wat in die pakkies is. Dit is lekker om te 
verjaar. 

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Maria is my maat. Sy is ook hier vir my verjaarsdag. Sy gaan 
help om die koek te sny. Daar is rooi en groen koeldrank. DDie 
maats kan ook met die mooi bal op die strand speel. Ons moet 
net die strand skoon maak as ons klaar is.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Koek met sewe kersies. ‘n Koek met sewe kersies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
slak sluk slot sluit
slap slag sloop slee

 LEES

Die slak sluk die groen blaar. Wat sluk die slak? Hy sluk die groen 
blaar. Die slak eet al die groente. Daar is ‘n groot beet wat die 
slak ook kan eet. Dit is ‘n sagte beet. Hy hoef nie hard te kou 
nie. Ek hoop al die groente is skoon vir die slak om te eet.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: ‘n Slak‘n Slak

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat eet die slak?Wat eet die slak?
    Die _____ eet ‘n groen _____.    Die _____ eet ‘n groen _____.
2. 2. Is die beet hard of sag?Is die beet hard of sag?
    Die beet is _____.    Die beet is _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twak twis

twaalf twak twis twee

 LEES

Die twee sussies is kwaad. Hulle twis al die heeldag oor die 
twaalf lekkers in die pakkie. Wie het al die lekkers geëet? 
Mamma sê dit is sommer twak dat hulle oor twaalf lekkers 
twis. Elkeen kan nog twee lekkers kry. Hulle kan die res in twee 
deel vir later.

SKRYF

1. 1. Waaroor twis die sussies?Waaroor twis die sussies?
    Hulle twis oor die _____.    Hulle twis oor die _____.
2. 2. Wat sê mamma?Wat sê mamma?
    Mamma sê dit is _____.    Mamma sê dit is _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die twee sussies.Die twee sussies.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

tannie niggie wonder reën onder

KLANK
twee twaalf twis twak

slap sluk slak sluit

LEES
 

Bohlale het ‘n nuwe boek gekry. Sy wil eers nie die boek lees nie. 
Sy sien die boek gaan oor die wêreld. Sy begin die boek te lees. 
Sy het nie geweet die boek is so mooi nie. Daar is prente van 
die strand. Daar is prente van ‘n rooi taxi. Bohlale is bly oor haar 
boek.  



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. bohlale kry ‘n nuwe boek
2. sy wil nie die boek lees nie
3. daar is ‘n rooi taxi in die doek



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 1 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twis twaalf twak
slap slag sloop slee

 LEES

Ons klas gaan vandag twee klanke leer. Die klanke is maklik. Ek 
is mal oor klanke. Na ses weke gaan ons twaalf klanke ken. Ek is 
mal oor lees en die klanke help my om woorde te lees. Pouse sit 
ek onder die boom en lees my nuwe boek. Die boek is vol nuwe 
klanke.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Juffrou Lesego het ‘n slim plan. Sy maak dit maklik om vir ons 
die klanke te leer. Sy wys vir ons ‘n prent en sê dan die klank. 
So leer ons die twaalf klanke gou-gou. Ons klas kan nou beter 
lees want ons ken amper al ons klanke. Vandag gaan ons die 
laaste twee klanke leer.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Juffrou Lesego. Juffrou Lesego. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros
braai brood breek brom

 LEES

Vandag gaan Pappa vir ons vleis braai. Mamma bak brood om 
saam met die vleis te eet. Ons gaan ook slaai maak met die 
groente. Ek en my niggie moet die tafel dek. Ons moet stadig 
loop met die borde. Die borde moet nie breek nie. Vandag leer 
mamma vir ons om tafel te dek. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: : Pappa wat braai.: Pappa wat braai.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____.    Ons gaan vandag _____.
2. 2. Wat maak mamma?Wat maak mamma?
    Mamma _____ ‘n  _____.    Mamma _____ ‘n  _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
twee twaalf twak twis
twaalf twak twis twee

 LEES

Dit is snaaks om ‘n snoek in die sneeu te sien swem. Wat is 
snaaks? Die snoek in die sneeu is snaaks. Hy snak na sy asem. 
Die snoek gaan siek word en die heeldag snuif. Die snoek snik. 
Snoek wil terug strand toe. Daar kan hy in die see swem. 
Snoek hoort nie in die sneeu nie.

SKRYF

1. 1. Wie swem in die sneeu?Wie swem in die sneeu?
    Die _____ swem in die _____.    Die _____ swem in die _____.
2. 2. Wat gaan hy die heeldag doen?Wat gaan hy die heeldag doen?
    Hy gaan die heeldag _____.    Hy gaan die heeldag _____.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: ‘n Snoek.‘n Snoek.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mal klas vandag pouse klanke

KLANK
brug brak brul bros

snip snak snaaks snik

LEES
 

Vandag gaan Meneer Mmeli vir ons leer lees. Ons gaan pouse 
onder die boom sit. Wat gaan Meneer Mmeli vir ons leer? Hy 
gaan ons leer lees. Hy gaan prente vir ons wys en die klanke vir 
ons leer. Ek dink dit is ‘n slim plan. Ek is bly ek is nie alleen in die 
klas onder die boom nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. meneer mmeli leer vir ons lees
2. dit is nou ‘n slim plan
3. ons sit onder die bom en lees



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
braai brood breek brom
snoei snoek snuif sneeu

 LEES

Het jy al snoek op lekker warm brood geëet? Ons braai die 
snoek op die kole. Die brood bak ons in die oond. Mens kan so 
snuif-snuif die heerlike brood ruik. Ek breek sommer ‘n groot 
stuk brood af. Mamma brom dat ek te veel brood eet. Saam 
met die snoek is die brood te heerlik.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In ons dorp hou mense baie van snoek. Hulle sê dit is die 
wêreld van snoek. In al die boeke sal jy lees dat die snoek van 
koue water hou. Maar nie van sneeu nie. Jy kan die snoek in die 
see vang. Jy kan ook die snoek in die winkel koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die snoek in die see. Die snoek in die see. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
muur huur duur vuur
koek roes boek soet

 LEES

Sondag gaan ons by die winkel lekker koek eet. Wat gaan ons 
Sondag doen? Ons gaan lekker koek by die winkel eet. Daarna 
gaan ons vir Boer Baloyi kuier en die koei agter die muur soek. 
Ek gaan my nuwe boek onder die groot boom lees.. Miskien kan 
ek my nuwe rooi trui aantrek.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Ek lees onder die boom.Ek lees onder die boom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____ by die _____ eet.    Ons gaan vandag _____ by die _____ eet.
2. 2. By wie gaan ons kuier?By wie gaan ons kuier?
    Ons gaan by _____ kuier.    Ons gaan by _____ kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
sien tier dier vier
huis ruit muis duim

 LEES

Die muis en die tier bly saam in die huis. Waar bly die muis en 
die tier. Hulle bly saam in die huis. Daar is nog ‘n dier in die huis. 
Dit is die slak. Almal is maats. Hulle kyk deur die ruit. Dit is koud 
buite. Hulle wil ‘n vuur maak en vleis braai. Slak sê sy sal net 
slaai eet. Slakke eet nie vleis nie.

SKRYF

1. 1. Wie bly in die huis?Wie bly in die huis?
        Die _____, _____ en die _____ bly in die huis.Die _____, _____ en die _____ bly in die huis.
2. 2. Wie eet nie vleis nie?Wie eet nie vleis nie?
    _____ eet nie _____ nie.    _____ eet nie _____ nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die muis, die tier en die slak.Die muis, die tier en die slak.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
oud koud fout woud

deur reus geur reuk

LEES

 

Oom Thabo kom Sondag vir ons kuier. Oom Thabo is oud. Hy 
soen ons op ons lippe as hy kom kuier. Ek hou nie daarvan nie. Ek 
raak kwaad as hy my op my lippe soen maar ek is bang om vir 
mamma te sê. Letta, my sussie sê ons moet vir mamma vertel. 
Niemand mag jou op jou lippe soen as jy nie daarvan hou nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. oom thabo kom sondag kuier
2. hy soen ons op ons lipe
3. niemand mag dit doen nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
braai brood breek brom
snoei snoek snuif sneeu

 LEES

Het jy al snoek op lekker warm brood geëet? Ons braai die 
snoek op die kole. Die brood bak ons in die oond. Mens kan so 
snuif-snuif die heerlike brood ruik. Ek breek sommer ‘n groot 
stuk brood af. Mamma brom dat ek te veel brood eet. Saam 
met die snoek is die brood te heerlik.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In ons dorp hou mense baie van snoek. Hulle sê dit is die 
wêreld van snoek. In al die boeke sal jy lees dat die snoek van 
koue water hou. Maar nie van sneeu nie. Jy kan die snoek in die 
see vang. Jy kan ook die snoek in die winkel koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die snoek in die see. Die snoek in die see. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
muur huur duur vuur
koek roes boek soet

 LEES

Sondag gaan ons by die winkel lekker koek eet. Wat gaan ons 
Sondag doen? Ons gaan lekker koek by die winkel eet. Daarna 
gaan ons vir Boer Baloyi kuier en die koei agter die muur soek. 
Ek gaan my nuwe boek onder die groot boom lees.. Miskien kan 
ek my nuwe rooi trui aantrek.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Ek lees onder die boom.Ek lees onder die boom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____ by die _____ eet.    Ons gaan vandag _____ by die _____ eet.
2. 2. By wie gaan ons kuier?By wie gaan ons kuier?
    Ons gaan by _____ kuier.    Ons gaan by _____ kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
sien tier dier vier
huis ruit muis duim

 LEES

Die muis en die tier bly saam in die huis. Waar bly die muis en 
die tier. Hulle bly saam in die huis. Daar is nog ‘n dier in die huis. 
Dit is die slak. Almal is maats. Hulle kyk deur die ruit. Dit is koud 
buite. Hulle wil ‘n vuur maak en vleis braai. Slak sê sy sal net 
slaai eet. Slakke eet nie vleis nie.

SKRYF

1. 1. Wie bly in die huis?Wie bly in die huis?
        Die _____, _____ en die _____ bly in die huis.Die _____, _____ en die _____ bly in die huis.
2. 2. Wie eet nie vleis nie?Wie eet nie vleis nie?
    _____ eet nie _____ nie.    _____ eet nie _____ nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die muis, die tier en die slak.Die muis, die tier en die slak.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
oud koud fout woud

deur reus geur reuk

LEES

 

Oom Thabo kom Sondag vir ons kuier. Oom Thabo is oud. Hy 
soen ons op ons lippe as hy kom kuier. Ek hou nie daarvan nie. Ek 
raak kwaad as hy my op my lippe soen maar ek is bang om vir 
mamma te sê. Letta, my sussie sê ons moet vir mamma vertel. 
Niemand mag jou op jou lippe soen as jy nie daarvan hou nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. oom thabo kom sondag kuier
2. hy soen ons op ons lipe
3. niemand mag dit doen nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
braai brood breek brom
snoei snoek snuif sneeu

 LEES

Het jy al snoek op lekker warm brood geëet? Ons braai die 
snoek op die kole. Die brood bak ons in die oond. Mens kan so 
snuif-snuif die heerlike brood ruik. Ek breek sommer ‘n groot 
stuk brood af. Mamma brom dat ek te veel brood eet. Saam 
met die snoek is die brood te heerlik.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In ons dorp hou mense baie van snoek. Hulle sê dit is die 
wêreld van snoek. In al die boeke sal jy lees dat die snoek van 
koue water hou. Maar nie van sneeu nie. Jy kan die snoek in die 
see vang. Jy kan ook die snoek in die winkel koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die snoek in die see. Die snoek in die see. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
muur huur duur vuur
koek roes boek soet

 LEES

Sondag gaan ons by die winkel lekker koek eet. Wat gaan ons 
Sondag doen? Ons gaan lekker koek by die winkel eet. Daarna 
gaan ons vir Boer Baloyi kuier en die koei agter die muur soek. 
Ek gaan my nuwe boek onder die groot boom lees.. Miskien kan 
ek my nuwe rooi trui aantrek.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Ek lees onder die boom.Ek lees onder die boom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____ by die _____ eet.    Ons gaan vandag _____ by die _____ eet.
2. 2. By wie gaan ons kuier?By wie gaan ons kuier?
    Ons gaan by _____ kuier.    Ons gaan by _____ kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
sien tier dier vier
huis ruit muis duim

 LEES

Die muis en die tier bly saam in die huis. Waar bly die muis en 
die tier. Hulle bly saam in die huis. Daar is nog ‘n dier in die huis. 
Dit is die slak. Almal is maats. Hulle kyk deur die ruit. Dit is koud 
buite. Hulle wil ‘n vuur maak en vleis braai. Slak sê sy sal net 
slaai eet. Slakke eet nie vleis nie.

SKRYF

1. 1. Wie bly in die huis?Wie bly in die huis?
        Die _____, _____ en die _____ bly in die huis.Die _____, _____ en die _____ bly in die huis.
2. 2. Wie eet nie vleis nie?Wie eet nie vleis nie?
    _____ eet nie _____ nie.    _____ eet nie _____ nie.



–––––– 3  3 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die muis, die tier en die slak.Die muis, die tier en die slak.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
oud koud fout woud

deur reus geur reuk

LEES

 

Oom Thabo kom Sondag vir ons kuier. Oom Thabo is oud. Hy 
soen ons op ons lippe as hy kom kuier. Ek hou nie daarvan nie. Ek 
raak kwaad as hy my op my lippe soen maar ek is bang om vir 
mamma te sê. Letta, my sussie sê ons moet vir mamma vertel. 
Niemand mag jou op jou lippe soen as jy nie daarvan hou nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. oom thabo kom sondag kuier
2. hy soen ons op ons lipe
3. niemand mag dit doen nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
braai brood breek brom
snoei snoek snuif sneeu

 LEES

Het jy al snoek op lekker warm brood geëet? Ons braai die 
snoek op die kole. Die brood bak ons in die oond. Mens kan so 
snuif-snuif die heerlike brood ruik. Ek breek sommer ‘n groot 
stuk brood af. Mamma brom dat ek te veel brood eet. Saam 
met die snoek is die brood te heerlik.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In ons dorp hou mense baie van snoek. Hulle sê dit is die 
wêreld van snoek. In al die boeke sal jy lees dat die snoek van 
koue water hou. Maar nie van sneeu nie. Jy kan die snoek in die 
see vang. Jy kan ook die snoek in die winkel koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die snoek in die see. Die snoek in die see. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
muur huur duur vuur
koek roes boek soet

 LEES

Sondag gaan ons by die winkel lekker koek eet. Wat gaan ons 
Sondag doen? Ons gaan lekker koek by die winkel eet. Daarna 
gaan ons vir Boer Baloyi kuier en die koei agter die muur soek. 
Ek gaan my nuwe boek onder die groot boom lees.. Miskien kan 
ek my nuwe rooi trui aantrek.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Ek lees onder die boom.Ek lees onder die boom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____ by die _____ eet.    Ons gaan vandag _____ by die _____ eet.
2. 2. By wie gaan ons kuier?By wie gaan ons kuier?
    Ons gaan by _____ kuier.    Ons gaan by _____ kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
sien tier dier vier
huis ruit muis duim

 LEES

Die muis en die tier bly saam in die huis. Waar bly die muis en 
die tier. Hulle bly saam in die huis. Daar is nog ‘n dier in die huis. 
Dit is die slak. Almal is maats. Hulle kyk deur die ruit. Dit is koud 
buite. Hulle wil ‘n vuur maak en vleis braai. Slak sê sy sal net 
slaai eet. Slakke eet nie vleis nie.

SKRYF

1. 1. Wie bly in die huis?Wie bly in die huis?
        Die _____, _____ en die _____ bly in die huis.Die _____, _____ en die _____ bly in die huis.
2. 2. Wie eet nie vleis nie?Wie eet nie vleis nie?
    _____ eet nie _____ nie.    _____ eet nie _____ nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die muis, die tier en die slak.Die muis, die tier en die slak.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
oud koud fout woud

deur reus geur reuk

LEES

 

Oom Thabo kom Sondag vir ons kuier. Oom Thabo is oud. Hy 
soen ons op ons lippe as hy kom kuier. Ek hou nie daarvan nie. Ek 
raak kwaad as hy my op my lippe soen maar ek is bang om vir 
mamma te sê. Letta, my sussie sê ons moet vir mamma vertel. 
Niemand mag jou op jou lippe soen as jy nie daarvan hou nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. oom thabo kom sondag kuier
2. hy soen ons op ons lipe
3. niemand mag dit doen nie
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
braai brood breek brom
snoei snoek snuif sneeu

 LEES

Het jy al snoek op lekker warm brood geëet? Ons braai die 
snoek op die kole. Die brood bak ons in die oond. Mens kan so 
snuif-snuif die heerlike brood ruik. Ek breek sommer ‘n groot 
stuk brood af. Mamma brom dat ek te veel brood eet. Saam 
met die snoek is die brood te heerlik.
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LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In ons dorp hou mense baie van snoek. Hulle sê dit is die 
wêreld van snoek. In al die boeke sal jy lees dat die snoek van 
koue water hou. Maar nie van sneeu nie. Jy kan die snoek in die 
see vang. Jy kan ook die snoek in die winkel koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die snoek in die see. Die snoek in die see. 
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see vang. Jy kan ook die snoek in die winkel koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die snoek in die see. Die snoek in die see. 
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
muur huur duur vuur
koek roes boek soet

 LEES

Sondag gaan ons by die winkel lekker koek eet. Wat gaan ons 
Sondag doen? Ons gaan lekker koek by die winkel eet. Daarna 
gaan ons vir Boer Baloyi kuier en die koei agter die muur soek. 
Ek gaan my nuwe boek onder die groot boom lees.. Miskien kan 
ek my nuwe rooi trui aantrek.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Ek lees onder die boom.Ek lees onder die boom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____ by die _____ eet.    Ons gaan vandag _____ by die _____ eet.
2. 2. By wie gaan ons kuier?By wie gaan ons kuier?
    Ons gaan by _____ kuier.    Ons gaan by _____ kuier.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
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sien tier dier vier
huis ruit muis duim
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Die muis en die tier bly saam in die huis. Waar bly die muis en 
die tier. Hulle bly saam in die huis. Daar is nog ‘n dier in die huis. 
Dit is die slak. Almal is maats. Hulle kyk deur die ruit. Dit is koud 
buite. Hulle wil ‘n vuur maak en vleis braai. Slak sê sy sal net 
slaai eet. Slakke eet nie vleis nie.
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1. 1. Wie bly in die huis?Wie bly in die huis?
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2. 2. Wie eet nie vleis nie?Wie eet nie vleis nie?
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deur reus geur reuk
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Oom Thabo kom Sondag vir ons kuier. Oom Thabo is oud. Hy 
soen ons op ons lippe as hy kom kuier. Ek hou nie daarvan nie. Ek 
raak kwaad as hy my op my lippe soen maar ek is bang om vir 
mamma te sê. Letta, my sussie sê ons moet vir mamma vertel. 
Niemand mag jou op jou lippe soen as jy nie daarvan hou nie.
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SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. oom thabo kom sondag kuier
2. hy soen ons op ons lipe
3. niemand mag dit doen nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
braai brood breek brom
snoei snoek snuif sneeu

 LEES

Het jy al snoek op lekker warm brood geëet? Ons braai die 
snoek op die kole. Die brood bak ons in die oond. Mens kan so 
snuif-snuif die heerlike brood ruik. Ek breek sommer ‘n groot 
stuk brood af. Mamma brom dat ek te veel brood eet. Saam 
met die snoek is die brood te heerlik.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In ons dorp hou mense baie van snoek. Hulle sê dit is die 
wêreld van snoek. In al die boeke sal jy lees dat die snoek van 
koue water hou. Maar nie van sneeu nie. Jy kan die snoek in die 
see vang. Jy kan ook die snoek in die winkel koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die snoek in die see. Die snoek in die see. 
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
muur huur duur vuur
koek roes boek soet

 LEES

Sondag gaan ons by die winkel lekker koek eet. Wat gaan ons 
Sondag doen? Ons gaan lekker koek by die winkel eet. Daarna 
gaan ons vir Boer Baloyi kuier en die koei agter die muur soek. 
Ek gaan my nuwe boek onder die groot boom lees.. Miskien kan 
ek my nuwe rooi trui aantrek.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Ek lees onder die boom.Ek lees onder die boom.
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SKRYF

1. 1. Wat gaan ons vandag doen?Wat gaan ons vandag doen?
    Ons gaan vandag _____ by die _____ eet.    Ons gaan vandag _____ by die _____ eet.
2. 2. By wie gaan ons kuier?By wie gaan ons kuier?
    Ons gaan by _____ kuier.    Ons gaan by _____ kuier.
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Sondag kwaad lippe kuier alleen
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sien tier dier vier
huis ruit muis duim
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Die muis en die tier bly saam in die huis. Waar bly die muis en 
die tier. Hulle bly saam in die huis. Daar is nog ‘n dier in die huis. 
Dit is die slak. Almal is maats. Hulle kyk deur die ruit. Dit is koud 
buite. Hulle wil ‘n vuur maak en vleis braai. Slak sê sy sal net 
slaai eet. Slakke eet nie vleis nie.
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1. 1. Wie bly in die huis?Wie bly in die huis?
        Die _____, _____ en die _____ bly in die huis.Die _____, _____ en die _____ bly in die huis.
2. 2. Wie eet nie vleis nie?Wie eet nie vleis nie?
    _____ eet nie _____ nie.    _____ eet nie _____ nie.
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deur reus geur reuk
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die tier. Hulle bly saam in die huis. Daar is nog ‘n dier in die huis. 
Dit is die slak. Almal is maats. Hulle kyk deur die ruit. Dit is koud 
buite. Hulle wil ‘n vuur maak en vleis braai. Slak sê sy sal net 
slaai eet. Slakke eet nie vleis nie.

SKRYF

1. 1. Wie bly in die huis?Wie bly in die huis?
        Die _____, _____ en die _____ bly in die huis.Die _____, _____ en die _____ bly in die huis.
2. 2. Wie eet nie vleis nie?Wie eet nie vleis nie?
    _____ eet nie _____ nie.    _____ eet nie _____ nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die muis, die tier en die slak.Die muis, die tier en die slak.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
oud koud fout woud

deur reus geur reuk

LEES

 

Oom Thabo kom Sondag vir ons kuier. Oom Thabo is oud. Hy 
soen ons op ons lippe as hy kom kuier. Ek hou nie daarvan nie. Ek 
raak kwaad as hy my op my lippe soen maar ek is bang om vir 
mamma te sê. Letta, my sussie sê ons moet vir mamma vertel. 
Niemand mag jou op jou lippe soen as jy nie daarvan hou nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. oom thabo kom sondag kuier
2. hy soen ons op ons lipe
3. niemand mag dit doen nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
braai brood breek brom
snoei snoek snuif sneeu

 LEES

Het jy al snoek op lekker warm brood geëet? Ons braai die 
snoek op die kole. Die brood bak ons in die oond. Mens kan so 
snuif-snuif die heerlike brood ruik. Ek breek sommer ‘n groot 
stuk brood af. Mamma brom dat ek te veel brood eet. Saam 
met die snoek is die brood te heerlik.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

In ons dorp hou mense baie van snoek. Hulle sê dit is die 
wêreld van snoek. In al die boeke sal jy lees dat die snoek van 
koue water hou. Maar nie van sneeu nie. Jy kan die snoek in die 
see vang. Jy kan ook die snoek in die winkel koop.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die snoek in die see. Die snoek in die see. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Sondag kwaad lippe kuier alleen

KLANK
muur huur duur vuur
koek roes boek soet

 LEES

Sondag gaan ons by die winkel lekker koek eet. Wat gaan ons 
Sondag doen? Ons gaan lekker koek by die winkel eet. Daarna 
gaan ons vir Boer Baloyi kuier en die koei agter die muur soek. 
Ek gaan my nuwe boek onder die groot boom lees.. Miskien kan 
ek my nuwe rooi trui aantrek.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Ek lees onder die boom.Ek lees onder die boom.
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buite. Hulle wil ‘n vuur maak en vleis braai. Slak sê sy sal net 
slaai eet. Slakke eet nie vleis nie.

SKRYF

1. 1. Wie bly in die huis?Wie bly in die huis?
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raak kwaad as hy my op my lippe soen maar ek is bang om vir 
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. oom thabo kom sondag kuier
2. hy soen ons op ons lipe
3. niemand mag dit doen nie



–––––– 1  1 ––––––

Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
virus siek kieme hande hoes

KLANK
Eina Mei seil reis
baai haai laai raai

 LEES

Ouma Nita is baie bang. Daar is ‘n nuwe virus. Dit maak mense 
siek. Ons mag nie by ander mense gaan kuier nie. Jy moet jou 
hande gereeld was. Jy mag nie naby ander mense hoes of nies 
nie. Die hele land moet in hulle huise bly. Jy kan nie eers na ‘n 
ander land reis nie.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Op 2 Junie 2020 word klein Wihan gebore. Almal is bly. Maar 
ouma en oupa is hartseer. Hoe gaan hulle vir Wihan sien? 
Hulle mag nie uit hulle huis uit nie. Die kiem is vir klein Wihan 
gevaarlik. Sy mamma en pappa wil nie hê mense moet naby 
hom hoes of nies nie. Daar is te veel kieme.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Baba Wihan. Baba Wihan. 
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

virus siek kieme hande hoes

KLANK
boei koei roei loei
rooi mooi nooi gooi

 LEES

Sondag nooi Wihan se mamma vir ouma en oupa om te kom 
kuier. Hulle moet hulle hande mooi was. Al die kieme moet dood 
wees. Hulle moet ook maskers dra. Ouma vat vir Wihan ‘n mooi 
rooi trui. Oupa het klaar vir Wihan ‘n koei gekoop. Hy gaan ook 
boer as hy eers groot is. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Ouma en Oupa met maskers.Ouma en Oupa met maskers.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. By wie gaan ouma en oupa kuier?By wie gaan ouma en oupa kuier?
    Hulle gaan by _____ kuier.    Hulle gaan by _____ kuier.
2. 2. Wat het oupa vir Wihan gekoop?Wat het oupa vir Wihan gekoop?
    Oupa het vir hom ‘n _____ gekoop.    Oupa het vir hom ‘n _____ gekoop.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

virus siek kieme hande hoes

KLANK
leeu meeu sneeu eeu
blaar blom blik blou

 LEES

As die virus eendag weg is gaan ouma en oupa vir Wihan na die 
wildtuin neem. Daar gaan hy diere sien. Wat gaan Wihan sien? 
Hy gaan diere sien. Hy gaan die leeu sien wat brul. Hy gaan ook 
‘n bok sien. Hy gaan sy hande klap en lekker lag vir die diere wat 
hy sien.

SKRYF

1. 1. Waarheen gaan hulle vir Wihan neem?Waarheen gaan hulle vir Wihan neem?
    Hulle gaan vir Wihan na die _____ neem.    Hulle gaan vir Wihan na die _____ neem.
2. 2. Wat gaan Wihan in die wildtuin sien?Wat gaan Wihan in die wildtuin sien?
    Hy gaan ‘n _____ en ‘n ______ sien.    Hy gaan ‘n _____ en ‘n ______ sien.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die leeu en die bok.Die leeu en die bok.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

virus siek kieme hande hoes

KLANK
sluk slot sluit slak

twee twaalf twak twis

LEES

 

Wihan en Carter is twaalf jaar oud. Hulle ouma en oupa het vir 
hulle vertel van die vreemde virus. In 2020 het die virus die 
hele wêreld siek gemaak. Dit was die Corona virus. Die mense 
was baie bang vir kieme. Mense moes die heeldag hande was en 
maskers dra. Die nefies is bly die virus is nie meer in die wêreld 
nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.
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LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wihan en carter is nefies
2. hulle is twaalf jaar oud
3. die virus se naam was corona
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LEES

Op 2 Junie 2020 word klein Wihan gebore. Almal is bly. Maar 
ouma en oupa is hartseer. Hoe gaan hulle vir Wihan sien? 
Hulle mag nie uit hulle huis uit nie. Die kiem is vir klein Wihan 
gevaarlik. Sy mamma en pappa wil nie hê mense moet naby 
hom hoes of nies nie. Daar is te veel kieme.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Baba Wihan. Baba Wihan. 
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

virus siek kieme hande hoes

KLANK
boei koei roei loei
rooi mooi nooi gooi

 LEES

Sondag nooi Wihan se mamma vir ouma en oupa om te kom 
kuier. Hulle moet hulle hande mooi was. Al die kieme moet dood 
wees. Hulle moet ook maskers dra. Ouma vat vir Wihan ‘n mooi 
rooi trui. Oupa het klaar vir Wihan ‘n koei gekoop. Hy gaan ook 
boer as hy eers groot is. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Ouma en Oupa met maskers.Ouma en Oupa met maskers.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. By wie gaan ouma en oupa kuier?By wie gaan ouma en oupa kuier?
    Hulle gaan by _____ kuier.    Hulle gaan by _____ kuier.
2. 2. Wat het oupa vir Wihan gekoop?Wat het oupa vir Wihan gekoop?
    Oupa het vir hom ‘n _____ gekoop.    Oupa het vir hom ‘n _____ gekoop.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
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virus siek kieme hande hoes
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leeu meeu sneeu eeu
blaar blom blik blou
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As die virus eendag weg is gaan ouma en oupa vir Wihan na die 
wildtuin neem. Daar gaan hy diere sien. Wat gaan Wihan sien? 
Hy gaan diere sien. Hy gaan die leeu sien wat brul. Hy gaan ook 
‘n bok sien. Hy gaan sy hande klap en lekker lag vir die diere wat 
hy sien.

SKRYF

1. 1. Waarheen gaan hulle vir Wihan neem?Waarheen gaan hulle vir Wihan neem?
    Hulle gaan vir Wihan na die _____ neem.    Hulle gaan vir Wihan na die _____ neem.
2. 2. Wat gaan Wihan in die wildtuin sien?Wat gaan Wihan in die wildtuin sien?
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Wihan en Carter is twaalf jaar oud. Hulle ouma en oupa het vir 
hulle vertel van die vreemde virus. In 2020 het die virus die 
hele wêreld siek gemaak. Dit was die Corona virus. Die mense 
was baie bang vir kieme. Mense moes die heeldag hande was en 
maskers dra. Die nefies is bly die virus is nie meer in die wêreld 
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2. hulle is twaalf jaar oud
3. die virus se naam was corona
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hulle vertel van die vreemde virus. In 2020 het die virus die 
hele wêreld siek gemaak. Dit was die Corona virus. Die mense 
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Wihan en Carter is twaalf jaar oud. Hulle ouma en oupa het vir 
hulle vertel van die vreemde virus. In 2020 het die virus die 
hele wêreld siek gemaak. Dit was die Corona virus. Die mense 
was baie bang vir kieme. Mense moes die heeldag hande was en 
maskers dra. Die nefies is bly die virus is nie meer in die wêreld 
nie.
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VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wihan en carter is nefies
2. hulle is twaalf jaar oud
3. die virus se naam was corona
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virus siek kieme hande hoes
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Eina Mei seil reis
baai haai laai raai

 LEES

Ouma Nita is baie bang. Daar is ‘n nuwe virus. Dit maak mense 
siek. Ons mag nie by ander mense gaan kuier nie. Jy moet jou 
hande gereeld was. Jy mag nie naby ander mense hoes of nies 
nie. Die hele land moet in hulle huise bly. Jy kan nie eers na ‘n 
ander land reis nie.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
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LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.
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Op 2 Junie 2020 word klein Wihan gebore. Almal is bly. Maar 
ouma en oupa is hartseer. Hoe gaan hulle vir Wihan sien? 
Hulle mag nie uit hulle huis uit nie. Die kiem is vir klein Wihan 
gevaarlik. Sy mamma en pappa wil nie hê mense moet naby 
hom hoes of nies nie. Daar is te veel kieme.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Baba Wihan. Baba Wihan. 
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SKRYF Teken ‘n prentjie van: Ouma en Oupa met maskers.Ouma en Oupa met maskers.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. By wie gaan ouma en oupa kuier?By wie gaan ouma en oupa kuier?
    Hulle gaan by _____ kuier.    Hulle gaan by _____ kuier.
2. 2. Wat het oupa vir Wihan gekoop?Wat het oupa vir Wihan gekoop?
    Oupa het vir hom ‘n _____ gekoop.    Oupa het vir hom ‘n _____ gekoop.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

virus siek kieme hande hoes

KLANK
leeu meeu sneeu eeu
blaar blom blik blou

 LEES

As die virus eendag weg is gaan ouma en oupa vir Wihan na die 
wildtuin neem. Daar gaan hy diere sien. Wat gaan Wihan sien? 
Hy gaan diere sien. Hy gaan die leeu sien wat brul. Hy gaan ook 
‘n bok sien. Hy gaan sy hande klap en lekker lag vir die diere wat 
hy sien.

SKRYF

1. 1. Waarheen gaan hulle vir Wihan neem?Waarheen gaan hulle vir Wihan neem?
    Hulle gaan vir Wihan na die _____ neem.    Hulle gaan vir Wihan na die _____ neem.
2. 2. Wat gaan Wihan in die wildtuin sien?Wat gaan Wihan in die wildtuin sien?
    Hy gaan ‘n _____ en ‘n ______ sien.    Hy gaan ‘n _____ en ‘n ______ sien.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Die leeu en die bok.Die leeu en die bok.

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

virus siek kieme hande hoes

KLANK
sluk slot sluit slak

twee twaalf twak twis

LEES

 

Wihan en Carter is twaalf jaar oud. Hulle ouma en oupa het vir 
hulle vertel van die vreemde virus. In 2020 het die virus die 
hele wêreld siek gemaak. Dit was die Corona virus. Die mense 
was baie bang vir kieme. Mense moes die heeldag hande was en 
maskers dra. Die nefies is bly die virus is nie meer in die wêreld 
nie.
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.Teken ‘n prentjie van jou gunsteling deel van die Grootboek storie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wihan en carter is nefies
2. hulle is twaalf jaar oud
3. die virus se naam was corona
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
virus siek kieme hande hoes

KLANK
Eina Mei seil reis
baai haai laai raai

 LEES

Ouma Nita is baie bang. Daar is ‘n nuwe virus. Dit maak mense 
siek. Ons mag nie by ander mense gaan kuier nie. Jy moet jou 
hande gereeld was. Jy mag nie naby ander mense hoes of nies 
nie. Die hele land moet in hulle huise bly. Jy kan nie eers na ‘n 
ander land reis nie.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Op 2 Junie 2020 word klein Wihan gebore. Almal is bly. Maar 
ouma en oupa is hartseer. Hoe gaan hulle vir Wihan sien? 
Hulle mag nie uit hulle huis uit nie. Die kiem is vir klein Wihan 
gevaarlik. Sy mamma en pappa wil nie hê mense moet naby 
hom hoes of nies nie. Daar is te veel kieme.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Baba Wihan. Baba Wihan. 
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2. hulle is twaalf jaar oud
3. die virus se naam was corona
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Grade 1 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
virus siek kieme hande hoes

KLANK
Eina Mei seil reis
baai haai laai raai

 LEES

Ouma Nita is baie bang. Daar is ‘n nuwe virus. Dit maak mense 
siek. Ons mag nie by ander mense gaan kuier nie. Jy moet jou 
hande gereeld was. Jy mag nie naby ander mense hoes of nies 
nie. Die hele land moet in hulle huise bly. Jy kan nie eers na ‘n 
ander land reis nie.

SKRYF Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

LEES

Op 2 Junie 2020 word klein Wihan gebore. Almal is bly. Maar 
ouma en oupa is hartseer. Hoe gaan hulle vir Wihan sien? 
Hulle mag nie uit hulle huis uit nie. Die kiem is vir klein Wihan 
gevaarlik. Sy mamma en pappa wil nie hê mense moet naby 
hom hoes of nies nie. Daar is te veel kieme.

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Teken ‘n prentjie van: Baba Wihan. Baba Wihan. 
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DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

virus siek kieme hande hoes

KLANK
boei koei roei loei
rooi mooi nooi gooi

 LEES

Sondag nooi Wihan se mamma vir ouma en oupa om te kom 
kuier. Hulle moet hulle hande mooi was. Al die kieme moet dood 
wees. Hulle moet ook maskers dra. Ouma vat vir Wihan ‘n mooi 
rooi trui. Oupa het klaar vir Wihan ‘n koei gekoop. Hy gaan ook 
boer as hy eers groot is. 

SKRYF Teken ‘n prentjie van: Ouma en Oupa met maskers.Ouma en Oupa met maskers.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. By wie gaan ouma en oupa kuier?By wie gaan ouma en oupa kuier?
    Hulle gaan by _____ kuier.    Hulle gaan by _____ kuier.
2. 2. Wat het oupa vir Wihan gekoop?Wat het oupa vir Wihan gekoop?
    Oupa het vir hom ‘n _____ gekoop.    Oupa het vir hom ‘n _____ gekoop.

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

virus siek kieme hande hoes

KLANK
leeu meeu sneeu eeu
blaar blom blik blou

 LEES

As die virus eendag weg is gaan ouma en oupa vir Wihan na die 
wildtuin neem. Daar gaan hy diere sien. Wat gaan Wihan sien? 
Hy gaan diere sien. Hy gaan die leeu sien wat brul. Hy gaan ook 
‘n bok sien. Hy gaan sy hande klap en lekker lag vir die diere wat 
hy sien.

SKRYF

1. 1. Waarheen gaan hulle vir Wihan neem?Waarheen gaan hulle vir Wihan neem?
    Hulle gaan vir Wihan na die _____ neem.    Hulle gaan vir Wihan na die _____ neem.
2. 2. Wat gaan Wihan in die wildtuin sien?Wat gaan Wihan in die wildtuin sien?
    Hy gaan ‘n _____ en ‘n ______ sien.    Hy gaan ‘n _____ en ‘n ______ sien.
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& 
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sluk slot sluit slak

twee twaalf twak twis
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Wihan en Carter is twaalf jaar oud. Hulle ouma en oupa het vir 
hulle vertel van die vreemde virus. In 2020 het die virus die 
hele wêreld siek gemaak. Dit was die Corona virus. Die mense 
was baie bang vir kieme. Mense moes die heeldag hande was en 
maskers dra. Die nefies is bly die virus is nie meer in die wêreld 
nie.
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